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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 12050672, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102925 Nr: 4603-98.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena da Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei nº 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à 

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

legal.

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

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

poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que se 

refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-se 

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

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

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o §3º do art. 1.010, 

já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto 

no item 2.3.20 da CNGC.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 1499-21.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Factoring - Fomento Comercial Ltda, Carlos 

Eduardo Furim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Souza Ochiuto Lima

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

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

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

OAB:6543/MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415

 Vistos.

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

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114962 Nr: 3371-80.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalda Aparecida de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do laudo pericial (12/03/2014 – fl. 15), com renda mensal 

inicial de 01 (um) salário mínimo; b) a efetuar o pagamento das parcelas 

retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data de seu 

indevido indeferimento (12/03/2014 – fl. 15), devendo incidir juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela;c) concedo à 

parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS 

implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença;d) Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais) a serem requisitados através da AJG; e) Concedo à 

parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC; 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Nos 

termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, 

estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: 

Marinalda Aparecida de Oliveira; beneficio concedido: Aposentadoria por 

invalidez; renda mensal: 01 (um) salário mínimo; data do inicio do benefício: 

data do laudo pericial: 26/06/2015; prazo para autarquia cumprir a 

sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento.Retroativamente: 

beneficio concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 01 (um) salário 

mínimo; data do inicio do benefício: data do indeferimento do pedido 

administrativo: 12/03/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114962 Nr: 3371-80.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalda Aparecida de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias corridos a informação de cumprimento da 

ordem judicial à fl. 106.

Havendo ou não resposta da autarquia-ré, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61224 Nr: 986-38.2009.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 
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OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Diante da informação de fls. 249, INTIME-SE a parte requerida para que, no 

prazo de cinco (05) dias apresente comprovação dos depósitos 

referentes ao acordo entabulado nos autos às fls. 235/237, conforme 

determinação de fl. 238, sob pena de prosseguimento do processo 

executório.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, após, vistas ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125833 Nr: 2880-39.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Antonowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

suscitada pelas partes ou apelação adesiva, nos termos do artigo 1.010, § 

3º, do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, para apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste 

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137028 Nr: 1413-88.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Buzzo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

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

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

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pela parte 

apelante e que a parte contrária, mesma devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo “in albis” para apresentar as contrarrazões, não 

havendo matéria preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, 

nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, para apreciação do recurso interposto, 

com as homenagens deste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42713 Nr: 2892-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias dos Santos Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

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

OAB:5091-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

OAB:4729-A/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pela parte 

apelante e que a parte contrária, mesma devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo “in albis” para apresentar as contrarrazões, não 

havendo matéria preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, 

nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, para apreciação do recurso interposto, 

com as homenagens deste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 1902-33.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renes Dantas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030

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

estes autos com o fito de intimar as Partes, na figura de seus Advogados, 

para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128350 Nr: 4252-23.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Batista Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

da parte autora para manifestar-se nos autos, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57689 Nr: 2320-44.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Marcelino Patel, Carol Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Biazotto

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

Silva - OAB:11206-B/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 218 Nr: 245-47.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cipriano

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca de eventual 

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 9454 Nr: 100-74.1988.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Arrotéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezo Lopes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135343 Nr: 539-06.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice de Queiroz Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Deodato, Argemiro Deodato

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos etc.

1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Não existindo outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

bem como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade 

a ser sanada, razão pela qual, DECLARO O FEITO SANEADO.

2) DEFIRO a prova testemunhal pleiteada por ambas as partes.

3) FIXO como ponto controvertido, a existência ou não da união estável e 

duradoura entre a requerente e o “de cujus”.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 24 de abril de 2018, às 

15h15min., devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES 

necessárias.

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

CONSIGNO que as testemunhas arroladas pela parte requerida às fls. 52, 

bem como as que a parte autora vier a apresentar devem comparecer em 

Juízo, independente de intimação.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

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

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

7) PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da 

CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 328-68.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNSS, TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5472 Nr: 228-16.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facholi-Comércio e indústria- Imp. e Exp. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Mista Nova 

Bandeirantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7728 Nr: 174-84.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vidal - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO RABELLO - 

OAB:7.227-MG, Gustavo A. M. Berner - OAB:6.511/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1947 Nr: 76-07.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oficina Miguel dos Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Carvoaria Parra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Schwartzhaupt - 

OAB:25802/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7720 Nr: 32-46.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdC-M, JMdC, AMdC

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

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7724 Nr: 161-85.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Menezes dos Santos

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

OAB:5091-B, Gustavo A. M. Berner - OAB:6.511/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1719 Nr: 67-79.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Juths Rissato - 

OAB:5147-B, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B, Vanda 

Cáceres Gonçalves - OAB:5307/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140675 Nr: 3322-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiana Santos do Nascimento

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, denoto que restou consignado na decisão de fls. 

31/31v que os honorários periciais serão custeados pela requerente.

Contudo, vejo que no despacho inicial foi concedida a parte autora o 

benefício da justiça gratuita.

Assim, com fundamento no inciso II, §3º, do Art. 95, da Lei 13.105/15, os 

honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

O perito, além de responder os quesitos apresentados pela parte às 

fls.10, deverá também responder os seguintes quesitos do juízo:

a) Qual o atual estado de saúde da parte autora?

b) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença ou lesão? De 

que tipo?

c) Havendo deficiência/moléstia/doença ou lesão, aproximadamente desde 

quando ela existe?

d) Diga o Sr. Perito se a deficiência/moléstia/doença ou lesão é decorrente 

do acidente de trânsito mencionado nos autos?

e) Apresentando deficiência/moléstia/doença ou lesão, diga o Sr. Perito 

quais as consequências física das mesmas? As lesões são 

incapacitantes?

f) Em caso positivo, as lesões apresentadas são temporárias ou 

permanentes?

 g) Caso a deficiência/moléstia/doença ou lesão seja permanente, informe 

o Sr. Perito se é total ou parcial?

h) Constatada a deficiência/moléstia/doença ou lesão parcial diga o Sr. 

Perito qual o grau de repercussão da lesão (0 a 100%), para o trabalho, 

para o lazer e demais atividades do seu cotidiano?

 Intime-se o perito nomeado para que cumpra a determinação de fls. 30/31, 

devendo a secretaria cumprir integralmente as demais determinações.

 Com a juntada do laudo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar.

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 897 Nr: 103-82.1995.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7725 Nr: 91-78.1989.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:2400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14822 Nr: 223-81.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M. Transportes Ltda, Fabiano Faria Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5796 Nr: 175-69.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Laércio Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Demetriuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:2400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7742 Nr: 155-78.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Ottoni de Souza Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diacil Comércio e Representações Ltda, 

Donizeti Sifuentes Lopes

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

OAB:5476/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 3642-41.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Genildo Wenceslau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Laurindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 18735 Nr: 5148-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Simões Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nabor Martins Placido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14241 Nr: 2002-08.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Capri Ltda, Alcenir Paes Pereira, 

REGINA CONRADO CAPRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125529 Nr: 2675-10.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Florenço da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18.652

 Vistos.

Tendo a perita médica Dra. Fernanda Sutilo Martins restituído o dinheiro 

levantado equivocadamente (fls. 274/276), EXPEÇA-SE alvará judicial para 

a liberação do valor de R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acordado entre as partes, conforme já determinado 

na r. sentença homologatória, devendo a quantia ser transferida para a 

conta bancária indicada às fls. 259.

Atente-se a Secretaria da Vara para o cumprimento imediato das 

determinações faltantes, uma vez que o processo já possui sentença 

transitada em julgada, adotando-se as medidas necessárias para o 

arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113906 Nr: 2385-29.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA, 

Whirlpool S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Zucca Neto - 

OAB:154.694 SP, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:17.603/A-MT, 

HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - OAB:10.095/MT, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523, Rodrigo Henrique Tocantins - 

OAB:RJ79.391

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 1426-10.2004.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLMrJLMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5960 Nr: 1069-69.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5290 Nr: 249-55.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvenido Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaac dos Santos Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7935 Nr: 494-03.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF, DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Coser - OAB:5.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 4340 Nr: 493-18.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF, ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Coser - OAB:5.915-B, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - 

OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119 Nr: 192-66.1999.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rose Yara Moraes Olivastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado infrutífero da penhora “online” via sistema 

BACENJUD, DEFIRO o pedido de consulta para eventual restrição veicular 

no sistema RENAJUD.

Sendo positiva a pesquisa, INTIME-SE o executado para que, querendo e, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos, nos termos do artigo 915 

do CPC.

 Infrutífera a providência, INTIME-SE o exequente para que indique bens 

penhoráveis do executado, certos e determinados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do 

CPC. Ressaltando-se que, sem o atendimento desta determinação, não 

será deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, 

Infojud, etc., bem como expedição de ofícios para qualquer órgão público 

ou privado, devendo a Secretaria deste Juízo, remeter o feito ao arquivo 

provisório independente de nova determinação judicial, caso a parte 

exequente insista em indicar bens INCERTOS E/OU INDETERMINADOS.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, caso não sejam indicados bens 

passíveis de penhora, os autos permanecerão no arquivo, correndo, 

desde então, a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 591 da 

CNGC/MT.

Intime-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106684 Nr: 1998-48.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 
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S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. de Almeida Agua Fest ME, Agnaldo 

Gusmão de Almeida, Marcia Marimoto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro em observância ao disposto no art. 866, § 

2°, do CPC/15, INTIME-SE a parte exequente para que indique 

administrador-depositário, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122935 Nr: 1197-64.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I J de Oliveira Mercado -ME, Israel José de 

Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): I J de Oliveira Mercado -Me, CNPJ: 

05962698000140

Executados(as): Israel José de Oliveira, Cpf: 58133917115, Rg: 877.181 

SSP MT Filiação: Aníbal José de Oliveira e Julia Lucas de Oliveira

Resumo da Inicial:A Fazenda Pública Estadual, através da Procuradoria 

Geral do Estado, propôs Ação de Execução Fiscal nos moldes da Lei 

6.830/80, em desfavor dos executados acima qualificados, requerendo a 

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

dias pague a divida representada pela CDA n. 20084396, nos termos do 8º 

da referida lei.....

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62696 Nr: 1545-92.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severa Comércio de Cereais Ltda, Vera Lucia 

Martins Nascimento, Francisco Antonio Sevallo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Severa Comércio de Cereais Ltda, 

CNPJ: 03283731000180, brasileiro(a), Endereço: Av. Lazaro Moreira dos 

Santos, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Carlinda-MT

Executados(as): Vera Lucia Martins Nascimento, Cpf: 79762948904 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rodovia Mt 280,Nº S/n Km308, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Nova Monte Verde-MT

Executados(as): Francisco Antonio Sevallo, Cpf: 18727379949, Rg: 

908.509 SSP PR Filiação: Francisco Sevallo Abrahão e Norma Segatti 

Sevallo, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ariosto da 

Riva, Nº 3385, Casa, Bairro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT

Resumo da Inicial:"...A Fazenda Pública Estadual, através da Procuradoria 

Geral do Estado, propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor dos 

executados acima qualificados, requerendo a citação do(a) Executado e 

seus socios para que no prazo de 05(cinco) dias pague a divida 

representada pela CDA n. 20084396, nos termos do 8º da referida lei.....

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. dos Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103818 Nr: 5563-54.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Possidonio Moraes

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Julio Possidonio Moraes, Cpf: 

11766654991 Filiação: Endereço: lugar Incerto e naõ sabido.

Resumo da Inicial:A Fazenda Pública Estadual, através da Procuradoria 

Geral do Estado, propôs Ação de Execução Fiscal nos moldes da Lei 

6.830/80, em desfavor dos executados acima qualificados, requerendo a 

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

dias pague a divida representada pela CDA n. 20084396, nos termos do 8º 

da referida lei.....

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 257-36.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, Serdileia Aparecida da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício 

de amparo assistencial ao deficiente à autora Emagdieli Aparecida da 

Silva, representada por sua genitora, Serdileia Aparecida da Silva, no 

valor de 01 (um) salário mínimo por mês, devidos a partir da data citação 

do requerido, qual seja, 23/10/2015 (fl. 90v), nos termos acima indicados. 

Em consequência, concedo a TUTELA DE URGENCIA à Autora, diante da 

presença de seus requisitos autorizadores e determino a IMPLANTAÇÃO 

do benefício, no prazo de 60 (sessenta dias), a contar da intimação do 

Requerido desta sentença.Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, visto que isento.Determino seja requisitado o pagamento dos 

honorários médicos, conforme dados já apresentados pela médica perita 

(fl. 78).Incabível o reexame necessário.Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

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

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137890 Nr: 1834-78.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a empregadora do requerente 

(fls. 46/47), haja vista que o acordo entabulado às fls. 40/41 neste 

processo visa tão somente à guarda da menor Laís Sophia Marques 

Bispo, pois as ações concernentes aos alimentos tramitaram sob o Código 

n° 103109 e 133285, perante a 3º Vara desta Comarca, sendo aquele o 

Juízo competente.

 REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, com as baixas e cautelas de praxe.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53387 Nr: 5388-36.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Como a parte exequente não indicou bens certos e determinados do (s) 

executado (s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de suspensão de 

fls. 137, com fundamento no artigo 921, III, do CPC, pelo prazo de 01 (um) 

ano, devendo o feito ser encaminhado ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, caso não sejam indicados bens passíveis de penhora, 

os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a prescrição 

intercorrente, nos termos dos artigos 591 da CNGC/MT e 921, § 2º, do 

CPC.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2703 Nr: 218-69.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gilberto Santi Sagin

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

OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143958 Nr: 5170-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Inacio da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade, 

movida por Antônio Inácio da Silva contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 47/47 verso, em despacho saneador foi designada audiência de 

instrução e julgamento.

Às fls. 51 em audiência de instrução e julgamento foi constada a ausência 

da parte autora, entretanto, concedeu-se prazo ao patrono da parte para 

informar o endereço do requerente.

Às fls. 56 a parte autora se manifestou, pugnando, em suma, por 

designação de audiência para produção da prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

Embora o despacho saneador de fls. 47/47 verso tenha consignado prazo 

a parte autora para apresentar rol de testemunhas, não especificou 

penalidades quanto à inércia da parte, assim, mesmo com a não 

apresentação do rol e falta ao ato designado, não é possível aplicar 

quaisquer sanções a parte.

Destarte, em tempo de regularizar o andamento do feito, concedo prazo a 

parte para apresentação de rol de testemunhas e DEFIRO o pedido de fls. 

56.

 Ante o exposto:

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 13h30min, devendo a Secretaria da Vara proceder as 

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

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

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

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

3) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

4) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71285 Nr: 4256-36.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO-SOLO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Itacir Brandelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestação acerca da Diligência Negativa em Carta 

Precatória acostada sob Fl. 115, no prazo de 5 (cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 3087-43.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR CORDEIRO

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte 

interessada, retornem os autos ao arquivo provisório, quando, então 

começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 

591 da CNGC/MT, devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas 

anotações no Sistema Apolo para contagem e controle do prazo.

Fluido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142072 Nr: 4090-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenilson Gonçalves de Andrade

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

Impugnação à Contestação, conforme intimação publicada no DJE nº 

10131; II) intimar as Partes para manifestação quanto ao Laudo Pericial 
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sob Fl. 115, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142609 Nr: 4441-64.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques Nascimento

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144727 Nr: 5564-97.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIeCdCL

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

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogado, para promover o andamento do feito, requerendo o que 

entender pertinente em Direito, dada a impossibilidade de citação da Parte 

Requerida no endereço encontrado via Infojud (Fl. 57) por se tratar do 

mesmo apontado na Exordial.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30341 Nr: 3646-78.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Honório Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cézar Mello de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7661 Nr: 123-68.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Estrela da Borracha Comercial Ltda, Geraldo João da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda, Marcos Cândido da Silva, 

Roberto Cesar Gracino

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, por intermédio de seu 

Advogado, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 11056 Nr: 363-52.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667, Pedro Sylvio Sano 

Litvay - OAB:2.581-E, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965, 

Soraide Castro - OAB:MT 7016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143591 Nr: 4926-64.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGLC, Glaudinat Lima Craveiro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:5871-MS

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

estes autos com o fito de: I) certificar que o Laudo Pericial, embora 

identificado com o código 1001100-76.2017.8.11.0007, de fato 

corresponde à este processo, com identidade de partes, perito e data de 

realização; II) intimar as Partes para manifestação sucessiva, no prazo de 

10 (dez) dias, quanto ao Laudo Pericial sob Fls. 330/332.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5366 Nr: 199-63.1996.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE FEITIÇO LTDA, Odacir Domingos Santi 

Sagin, Liana Goreti Roque Sagin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

OAB:MT 3.528-B

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 95400 Nr: 3743-34.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKIO ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:11360, 

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte 

interessada, retornem os autos ao arquivo provisório, quando, então 

começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 

591 da CNGC/MT, devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas 

anotações no Sistema Apolo para contagem e controle do prazo.

Fluido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 29350 Nr: 3647-63.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir ferreira da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142285 Nr: 4224-21.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Oliveira dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O MT

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

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

Impugnação à Contestação, conforme publicação no DJE nº 10113; II) 

intimar as Partes, por intermédio de seus Causídicos, para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial sob Fls. 72, no prazo sucessivo (iniciando-se 

pela Parte Autora) de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134884 Nr: 277-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Huynter Carinhena

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT

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

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

das custas pela Parte Requerida, conforme intimação publicada no DJE nº 

9916 e disposições do Art. 103, Parágrafo Único do CPC; II) certificar, 

ainda, o trânsito em julgado da Sentença às Fls. 20/21.

Vinicius Augusto Jans Paiva

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5580 Nr: 21-17.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

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

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte 

interessada, retornem os autos ao arquivo provisório, quando, então 

começou a fluir o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 

591 da CNGC/MT, devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas 

anotações no Sistema Apolo para contagem e controle do prazo.

Fluido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7845 Nr: 120-89.1993.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marili Gonçalves Homem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vibropeças Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lopes Cunha Filho - 

OAB:14623, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

 

Processo: 1002471-75.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de ID. 

11812210, com sessão de conciliação designada para o dia 24/05/2018, 

às 13h,00 que será realizada no CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000896-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. T. (REQUERIDO)
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Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 11546773).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134069 Nr: 7324-18.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdFdS, BAdFdS, EMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda executiva em que o polo passivo quitou o débito e a 

parte exequente pediu a extinção do feito.

 Com vista dos autos, o promotor de justiça pugnou pela extinção do 

processo (fl.51).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Diante do adimplemento integral, extingo o processo nos moldes do art. 

924, II do NCPC.

 Sem custas e honorários.

 Ciência ao MPE.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134068 Nr: 7323-33.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdFdS, BAdFdS, EMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo em que o polo ativo não foi mais 

encontrado no endereço informado no feito, apesar das diligências 

perpetradas, razão pela qual a defensoria pediu a extinção do processo.

Intimado, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito (fl. 49/49-v).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 O quadro do processo em tela autoriza a conclusão de que o polo ativo 

não possui mais interesse processual, pois não informou sequer ao seu 

representante processual onde pode ser encontrado.

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

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116048 Nr: 4305-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo em que o polo ativo pediu a extinção nos 

moldes do art. 924, IV do CPC.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Consoante relatado, houve manifestação pessoal do requerente 

renunciando a pretensão nestes autos (fl. 47), o que foi reiterado pelo 

defensor público que o representa (fl. 51).

 Diante disso, nos termos do art. 924, IV do CPC, extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113292 Nr: 1831-94.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Souza Recalde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Rocha de Faria de Sá

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido e, com fundamento no art. 487, I 

do CPC, extingo o processo. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC). Contudo, suspendo a 

exigibilidade em razão da gratuidade. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36204 Nr: 1859-77.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samantha Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, Valber da Silva Melo - OAB:8927/MT

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

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

requerida acerca da data da perícia agendada para o dia 20/3/2018, às 

8h00, no lixão municipal, com a engenheira sanitarista e ambiental Eloísa 

Pianovisk.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 49943 Nr: 2084-29.2007.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Nunes da Rosa, Maria Helena Rodrigues de 

Melo, Agmar Emidio da Silva, Nastilio Pereira da Silva, Euranes Rodrigues 

de Melo, Helio Pereira da Rosa, José Claro Pereira da Rosa, Miguel Emidio 

da Silva, Maria Julita Pereira da Rosa, Leandro Bronner Soares, Maria de 

Lourdes Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oltamir José Dallazen

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

OAB:17.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Trata-se de feito em que os envolvidos deixaram de adotar as 

providências necessárias para o deslinde do procedimento, após 

sucessivas tentativas de intimação pessoal e por edital.

 Às fls. 254/254-v, a Defensoria Pública, representando o polo passivo, 

informou que tentou contatá-lo pelo telefone, mas não obteve êxito. 

Destacou que o requerido foi intimado por edital para manifestação quanto 

à extinção do feito por abandono, também quedando-se inerte. Por 

entender que os dois polos do feito foram negligentes em relação aos 

seus deveres processuais, requereu a extinção do feito por abandono.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo muito superior a 30 dias. 

Constato, também, falta de interesse dos envolvidos quanto ao 
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prosseguimento do feito, conforme certificado às fls. 208, 215, 242, 244, 

245, 248 e 251, em flagrante abandono da causa.

Ante o exposto, defiro o pedido do diligente defensor público e EXTINGO O 

FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

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

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139092 Nr: 2486-95.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verificando a possibilidade de autocomposição com o auxílio de 

conciliadores do CEJUSC e que as audiências já realizadas se restaram 

frustradas pela ausência de citação do requerido, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2018, às 13 horas.

Considerando que o requerido reside em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para sua citação no endereço apontado à fl. 74.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113279 Nr: 1820-65.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Lourenço Hoinoski

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

e extingo o processo.Condeno o polo ativo ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa. Entretanto, em razão da gratuidade, suspendo a exigibilidade do 

pagamento. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 108456 Nr: 3898-66.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Hezel Bialeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Companhy do Brasil Ltda, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13.546-MT

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

OAB:17298-A/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:OAB/MT 7247B, 

Ricardo Luiz Huk - OAB:OAB/MT 5651

 1 – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora e 

CONDENO as requeridas à restituição do valor pago pelo veículo (R$ 

110.000,00), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC a partir 

da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, MEDIANTE a devolução do bem às requeridas.2 – CONDENO 

AS REQUERIDAS em indenização por danos morais no valor de R$ 

6.000,00, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da 

presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, em caráter solidário.3 – Registro que o pedido de indenização por 

danos materiais já foi objeto de apreciação na decisão de fls. 348/362.3 – 

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

CPC.4 – Pela sucumbência mínima da autora, CONDENO as requeridas ao 

pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% do valor da 

condenação, sendo vedada a compensação (art. 85, §14º, CPC).Havendo 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129467 Nr: 4851-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gilberto Romera

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 128651 Nr: 4419-40.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Lopes Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S.A- 

Energisa

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

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1 – DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO NO R$ 487,51, QUANTIA A SER 

ABATIDA DA FATURA EM ANÁLISE, MANTENDO A TUTELA ANTECIPADA 

ANTERIORMENTE DEFERIDA SOMENTE QUANTO A ESSE VALOR.2 – 

CONDENAR A INSTITUIÇÃO REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS “IN RE IPSA”, NO VALOR DE R$ 

1.000,00 (MIL REAIS), SOBRE O QUAL INCIDIRÁ CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO INPC A PARTIR DA PRESENTE DATA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% 

(UM POR CENTO) AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO.CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação.Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 

dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135417 Nr: 575-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e 

Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municipios - Cooperalfa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Energia São Manoel S.A

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O, 

Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:12049/SC

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

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

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

de fls. 456 a qual a parte autora renuncia de modo irrevogável e 

irretratável ao direito sobre o qual se funda a ação, e ainda, 

especificamente em relação aos honorários de sucumbencia e prazo 

recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114670 Nr: 3091-12.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Aparecido dos Santos

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

Em acolhimento ao pedido apresentado pela Defensoria Pública à fl. 76, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, para que em 15 dias constitua 

advogado nos autos ou comprove sua hipossuficiência econômica para 

que continue sendo representada pela entidade, sob pena de extinção por 

ausência superveniente de interesse de agir..

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 102258 Nr: 3682-42.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Tito Caione

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

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

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos,

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a 

parte requerida, conforme já assentado na decisão de fls. 213/214-v.

Contudo, às fls. 227/228, o polo passivo afirmou que vendeu o imóvel e 

que não possui condições de arcar com os honorários periciais.

Muito embora a referida declaração possua a presunção de veracidade 

(§3º, art. 99, CPC), a notícia de que o imóvel foi vendido configura 

elemento contrário à situação alegada.

Ante o exposto, determino a intimação da requerida para que, em 15 dias, 

comprove a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, sob 

pena do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111745 Nr: 258-21.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Rodrigues Rego

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

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

OAB:MT 13120-A

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

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

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

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

indeferimento administrativo em 14/10/2013, devendo se submeter à 

revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos 

juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de cálculos 

da justiça federal.Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela 

de antecipada e determino que a autarquia requerida implante o benefício 

em até 30 dias.Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

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

despesas processuais, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Alberto Rodrigues 

Rego; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; 

IV) DIB – Indeferimento administrativo em 14/10/2013; V) RMI – a calcular 

pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação da 

presente sentença.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 42238 Nr: 2506-38.2006.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA SANTOS 

BATISTA DA SILVEIRA - OAB:8512, Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Paulo Moreli - OAB:13052/PR, Rafael Barion 

de Paula - OAB:PR/39236, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

OAB:14735-B/MT, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos,

Com lastro no dever de consulta e no intuito de evitar a prolação de 

decisão surpresa, intime-se a parte requerida para manifestação, em 10 

dias, acerca do que foi alegado na petição de fls. 272/274.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104188 Nr: 5964-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telson José Gomes, Zeila Maria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inara Debortolli, Marcos Jonaro Debortolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

 Telson José Gomes e Zelia Maria Gomes ajuizaram demanda em desfavor 

de Inara Debortolli e Marcos Jonaro Debortolli, objetivandoo trespasse das 

quotas da empresa Telson José Gomes & Cia Ltda, adquiridas em 

setembro de 2008 e o recebimento de R$ 129.441,80 (cento e vinte e nove 

mil e quatrocentos e quarente e um reais).

Por meio da decisão de fls. 138, a magistrada contemporânea deferiu a 

gratuidade e determinou a citação.

 Citados por edital, os demandados não apresentaram resposta, razão 

pela qual foi decretada a revelia dos mesmos e nomeado curador especial. 

Nesta ocasião este juízo revogou a gratuidade anteriormente concedida e 

determinou o pagamento das custas processuais, o que foi feito e 

comprovado à fl. 201-v.

Contestação por negativa geral às fls. 203/204.

Intimados para especificarem eventuais provas a serem produzidas, os 

autores pediram depoimento pessoal dos réus e oitiva de testemunhas.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Estando o procedimento regular e não havendo matérias processuais 

pendentes de análise, declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido do polo ativo para produção de provas orais e designo 

audiência de instrução para o dia 30 de maio de 2018, às 13h 30min, 

devendo o rol ser apresentado em até 20 dias antes da solenidade.

 Tendo em vista que os demandados não foram localizados, deixo de 

analisar o pedido para os depoimentos pessoais. Mas, desde já, se 

comparecerem, assinalo que serão inquiridos.

 Às providências para a solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139773 Nr: 2819-47.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Adolfo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco José Soares Feitosa 

- OAB:16.049 - CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos,Trata-se de feito em que o polo ativo apresentou pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu a concessão a gratuidade de 
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justiça.É o relato do necessário. Decido.Analisando o pleito tecido às fls. 

366/369, denoto que a parte autora insurge-se quanto ao indeferimento da 

tutela de urgência por meio de “pedido de reconsideração”. Entretanto, 

ainda que em pleno respeito ao direito de petição, o qual não restringe as 

matérias a serem apresentadas para jurisdição, é certo que havendo 

previsão específica no ordenamento jurídico para a reforma ou anulação 

do que foi decidido no juízo de piso, esta deve ser utilizada. Nessa senda, 

assinalo que a hipótese abstrata do agravo de instrumento disposta no 

inciso V, do art. 1.015, do CPC, se molda ao caso em tela. Não obstante, 

data venia, a parte autora não trouxe elementos que justifiquem a revisão 

do posicionamento adotado pela colega que me antecedeu, o qual será 

mantido pelas razões já registradas e que, repito, são passíveis de 

revisão pelo Tribunal de Justiça.Digo isto porque a declaração de imposto 

de renda do polo ativo elenca diversos bens, inclusive valor disponível em 

conta bancária (fls.370-v/374).Há que se destacar também que, nos 

termos do PROVIMENTO nº 41/2013-CGJ, o valor máximo previsto para o 

pagamento de custas é de R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), não atingindo o alegado 

valor de R$ 100.000,00. A fim de viabilizar a adoção das medidas 

pertinentes, consigno que fica devolvido o prazo recursal atinente à 

decisão proferida sobre a questão, consignando que novo pedido de 

reconsideração, seja ou não sob a denominação de embargos, não 

suspenderá o prazo para agravo. No mais, havendo o decurso do prazo 

de 30 dias sem o recolhimento das custas iniciais e da taxa judiciária, 

certifique-se e conclusos.Registro que neste caso poderá o feito ter 

cancelada sua distribuição (art. 290, CPC), servindo a presente decisão 

também como meio de evitar a prolação de sentença surpresa (art. 10, 

CPC).Intime-se a parte embargante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137554 Nr: 1676-23.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gold Centro de Eventos Ltda ME, Maria Jacilene Mineiro 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Jornais Caldero Ltda

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

OAB:5956/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Gold Centro de Eventos Ltada-ME ajuizou medida cautelar para exibição 

de documentos em face da Empresa de Jornais Calderaro Ltda.

Marrou que se traduz em empresa de eventos e que foi ofendida em 

matéria veiculada pelo polo passivo, razão pela qual pediu 

administrativamente as imagens, contudo, não obteve êxito, razão pela 

qual requereu judicialmente.

 Juntou documentos e entendendo presentes os requisitos, pugnou por 

antecipação de tutela liminarmente.

 Por meio da decisão de fls. 28/32, a magistrada contemporânea deferiu o 

pedido de antecipação de provas e registrando que se tratava de 

procedimento preparatório para uma demanda principal determinou a 

citação.

 Citada (fl.33-v), a requerida não manifestou, consoante certidão datada 

de fevereiro de 2007 (fl. 34).

Intimado para impulsionar o feito por meio de advogado, o polo ativo 

quedou-se inerte.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que o procedimento em tela, que se 

traduz em antecipação de provas, quando era admitida, se justificava na 

urgência da medida.

No caso dos autos, o autor se limitou ao pedido, não comparecendo mais 

aos feito, que se encontra paralisado a mais de um ano.

 Portanto, a desídia do requerente autoriza a conclusão de que não tem 

mais interesse no procedimento em tela, razão pela qual, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC, extingo o feito sem resolução do mérito.

Custas pelo autor. Sem honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 128547 Nr: 4371-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdM, Celia Selis de Moraes Avila

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos,

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

respostas aos quesitos.

 Diante disso, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a 

intimação da profissional para responder às indagações apresentadas 

nos autos (o mandado deverá ser acompanhado dos quesitos) e, desde 

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

do ônus pelos médicos atuantes nesta comarca, consoante várias 

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

(quatrocentos reais).

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

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

data para o contato, com tempo hábil para intimação do polo ativo.

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

a intimação da parte autora para comparecer no local e hora designados, 

com todos os exames que possuir.

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

Com a juntada do laudo (respondendo a todos os quesitos), intimem-se os 

envolvidos para manifestação em até três dias e providencie o necessário 

para o pagamento dos honorários periciais. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 1756-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrinho Carlesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

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

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

OAB:8341-MT

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

OAB:4729-A/MT

 Vistos,

 Converto o julgamento em diligência e, por cautela, determino que o autor 

traga a matrícula atualizada do imóvel, em até 10 dias,

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110692 Nr: 6279-47.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi Móvel S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Almeida Coutinho 

- OAB:OAB-MT 5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa 

- OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Com tais considerações, respeitando os entendimentos jurídicos diversos, 

nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.Com o 

trânsito em julgado, manifestem-se as partes sobre o dinheiro vinculado a 

este feito em 15 dias e conclusos. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143752 Nr: 5021-94.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Poli Colodel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - ME

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pela inadequação da via eleita e a consequente ausência 

de interesse processual, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O FEITO 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC.Isento de 

custas e honorários.Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143492 Nr: 4879-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Martins

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 6046-89.2009.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maderini Madeiras e Laminados LTDA, Charles Leonel 

Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia C. Albuquerque - 

OAB:MT/7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos,

Compulsando os autos, encontro elementos que autorizam a presunção de 

que o polo ativo possui condições para o pagamento das custas 

processuais complementares.

 Ante o exposto, concedo o lapso temporal de 15 dias para o polo ativo 

comprovar sua condição de miserabilidade por meio da apresentação de 

declarações do imposto de renda, extratos bancários e/ou demais 

documentos aptos para demonstrar sua situação financeira negativa, sob 

pena indeferimento da concessão das benesses da gratuidade de justiça 

(§2º, art. 99, do CPC). A inércia acarretará a extinção do processo.

Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141468 Nr: 3774-78.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Brito Andrade Nóra

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança de 

diferenças de seguro DPVAT e extingo o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, II, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e honorários adivocatícios, que fico em 10% do valor da 

causa, contudo, suspendo a exigibilidade por força do §3º, do art. 98, do 

CPC.Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143722 Nr: 5003-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique de Oliveira da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

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

documentos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135165 Nr: 444-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos,

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

apresente impugnação à contestação, manifestando acerca dos 

documentos carreados pelo requerido.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134194 Nr: 7406-49.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinei Zanon Berlanda

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

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

OAB:12644/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69869 Nr: 2841-18.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Jucelina Rosa Angoti

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

efetuar pelo contadoria judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva
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 Cod. Proc.: 63020 Nr: 2552-22.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ribeiro, KRS, Fábio Rocha Siqueira, 

Marcos Rocha Siqueira, WRS, DNSJ, Irma Rocha Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Nunes Siqueira - Espólio

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 42412 Nr: 2638-95.2006.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora s/a, Maria Lucia Ferreira Teixeira, 

Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jota Comércio de Gás Ltda, João Carlos da 

Silva Claudino, Janete Perin Claudino, Jota Comércio de Gás Ltda, José 

Claudino Sobrinho, Sofia da Silva Claudino, João Carlos da Silva Claudino, 

Janete Perin Claudino, José Claudino Sobrinho, Sofia da Silva Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - OAB:MT 

5447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MS 9.314

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 517 Nr: 114-72.1999.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto, Alessandro Friedrich Saucedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melo & Faria Ltda

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

OAB:17.811-0 MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

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

 ).Com tais considerações, indefiro o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica e, nos termos do art. 921, III do CPC, suspendo o 

processo por um ano sem a incidência do prazo prescricional, data a partir 

da qual iniciará a contagem do lapso temporal da causa extintiva.Preclusa 

esta decisão, arquive-se, com baixa no estoque.Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 12810 Nr: 1400-17.2001.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mezacleon Arruda Pinto ME, Mezacleon Arruda 

Pinto, Divinete Luiza A. de Arruda

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

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, João 

Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236, Juliana Fonseca da Silveira - 

OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12.452 OAB/MT

 Vistos,

 Considerando que a executada Ivinete Luiza Antunes de Arruda registrou 

a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 10 do CPC, concedo o 

lapso temporal de 15 dias para que o exequente se manifeste acerca de 

tal matéria.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57327 Nr: 1918-60.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazario & Nazario Ltda (Mercado Iguaçu), 

Domicio Rosa Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143746 Nr: 5017-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane Coelho Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1 – Indefiro o pedido de expedição de ofício à Administradora de 

Consórcio Nacional Honda, por entender que a providência deve ser 

promovida pela parte interessada e, somente na comprovada 

impossibilidade de fazê-lo estará justificada a atuação judicial.

2 – Com lastro no que registrado na certidão de fl. 45-v, defiro o pedido de 

citação por edital, com prazo de 30 dias, de Luana Coelho Machado, 

cabendo á secretaria promover as medidas cabíveis. Conste no edital que 

em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC).

3 - Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se o polo ativo para 

manifestação em até 15 dias.

 4 - Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39365 Nr: 4721-21.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças Para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FORLAN CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

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

OAB:5091-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

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

requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

dos documentos de fls. 127/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 47765 Nr: 7198-80.2006.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Apaarecida de Faria de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta, APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais de A. F., José Aparecido 

dos Santos

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

OAB:16889-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 
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impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132318 Nr: 6416-58.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Barbosa Priore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:5416

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

OAB:13570-A/MT

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

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

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

efetuar pelo contadoria judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120233 Nr: 7670-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediani Rosa Simão

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 51955 Nr: 4143-87.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Jose Campião, Maria 

Pereira de Andrade Campeão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65216, EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Marilson 

Mendes Ribeiro - OAB:16.108 - MT

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ).Com tais considerações indefiro o pedido de declaração de nulidade do 

título executado e determino a intimação do polo ativo para impulsionar o 

feito em até 30 dias, sob pena de arquivamento. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133231 Nr: 6875-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cerqueira Viana Dalla Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Ana Cerqueria Viana Dalla Riva, por meio do procedimento em tela, pediu 

a expedição de alvará judicial para autorizar o Cartório de Registro de 

Imóveis a proceder a exclusão de Cláusula de Instituição de Bem de 

Família do Imóvel matriculado sob o n. 898, Livro 2-D.

Alegou que houve substituição do bem de família e que seu cônjuge 

concordou com o pedido, assinando conjuntamente a petição de fl. 23/24.

Com vista dos autos, o MPE manifestou pelo deferimento do pedido.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observo que a autora gravou outro imóvel como 

bem de família, matriculado sob o número 13.498, Livro 2-BO e pediu a 

exclusão da clausula restritiva inserida em outro bem.

Considerando a ausência de prejuízos aparentes e a concordância do 

cônjuge da requerente, acrescentando as razões expostas no parecer do 

diligente promotor de justiça como fundamentação aliunde, defiro o pedido 

e determino a expedição do alvará solicitado para exclusão de Cláusula de 

Instituição de Bem de Família do Imóvel matriculado sob o n. 898, Livro 2-D.

As custas já foram pagas. Sem honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 162461 Nr: 277-85.2018.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilga Richter - Espólio

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cite-se/intime-se o inventariante para manifestação em 15 dias, podendo 

concordar com a habilitação.

Decorrido o lapso temporal, atenta ao disposto no art. 10 do CPC, 

determino a intimação do polo ativo para manifestação, também, em 15 

dias.

Após, conclsuos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 97498 Nr: 6033-22.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Bitencourt Vacaro

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

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

OAB:10865/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 4225-06.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Antonio Filho

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69041 Nr: 2014-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa da Ração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dany Vinicius Spanhol - 

OAB:MT/9114, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357/MT

 Vistos, Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à 

excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o 

indeferimento é a medida que se impõe. Tratando-se de questão que 

enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos trazidos 

pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela. (TJMT; AI 155062/2016; 

Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 25/01/2017; DJMT 01/02/2017; 

Pág. 90).Com tais considerações, indefiro o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica e, nos termos do art. 921, III do CPC, suspendo o 

processo por um ano sem a incidência do prazo prescricional, data a partir 

da qual iniciará a contagem do lapso temporal da causa extintiva.Preclusa 

esta decisão, arquive-se, com baixa no estoque.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 3793-70.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Timóteo Batista Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Brito Rodrigues Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA SANTOS 

BATISTA DA SILVEIRA - OAB:8512, Allison Akerley da Silva - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

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

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

executada, nos termos do 525 do sobredito dispositivo legal para, 

querendo, oferecer impugnação, no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 17995 Nr: 3151-05.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francini Ricardo - 

OAB:27.960/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de que 

seja expedido os documentos necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 91202 Nr: 5398-75.2010.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Salvador dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1 - Considerando a presunção de veracidade da alegação deduzida por 

pessoa natural quanto à impossibilidade de pagamento das custas 

processuais (§3º, art. 99, CPC) e a ausência de elementos que 

demonstrem que o embargante possui condições de pagar as referidas 

despesas processuais, defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

2 - Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

3 - Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137603 Nr: 1700-51.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Considerando os pedidos genéricos para produção de provas, concedo o 

lapso temporal de 10 dias para as partes especificarem os elementos 

probatórios que ainda pretendem. O silêncio acarretará a preclusão e o 

julgamento imediato.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 2662-79.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. S. da Silva-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

 Vistos,

 Defiro o pedido de constrição judicial do veículo apontado na derradeira 

petição.

 Ao acessar o Renajud para inclusão da restrição, encontrei outros 

veículos em nome da parte executada, razão pela qual inseri a vedação de 

circulação que permanecerá até o polo passivo informar a localização dos 

carros para a efetivaçaõ da penhora e da avaliação, data em que será 

retirada a proibição de circulação e incluída a anotação de penhora.

 Intime-se o executado para, em 15 dias, informar a localização dos 

veículos.

 Com a informação acima, expeça-se o necessário para a penhora e 

avaliação. Quando efetivada a constrição judicial, venham conclusos 

imediatamente para as anotações pertinentes no Renajud.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 44742 Nr: 3814-12.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

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

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

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual em face do falecimento do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66094 Nr: 5528-02.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine de Almeida Martins, Elaine de Almeida 

Martin-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

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

 Vistos, (.........) Com tais considerações indefiro o pedido de declaração 

de nulidade do título executado e determino a intimação do polo ativo para 

impulsionar o feito em até 30 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 126669 Nr: 3378-38.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Liporace Pires da 

Silva - OAB:12223

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

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

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual em face do falecimento do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 105603 Nr: 845-77.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A., Horácio Bergamini 

Filho, ANTÔNIO MARTINS MARINGONI, José Francisco Neves, Angelo 

Marches, Ernesto Antonio da Silva, Wilson Francisco Argenta, Oscar 

Fusconi, Mario de Fiori, Gelson Alves, Leo Polato Orelhana, Paulo Antonio 

Borsoi

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MALVINA RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 318.901, Bruno Chemin Borsoi - OAB:338.110 

OAB/SP, Cleto Untura Costa - OAB:185.460 OAB/SP, DANILO 

GERALDI ARRUY - OAB:OAB/SP 262.355, JOSE CARLOS BORSOI - 

OAB:115830, Lucas de Almeida Corrêa - OAB:285.717 OAB/SP, Paulo 

Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT, SÉRGIO PRADO MATEUSSI - OAB:OAB/SP 

290.677

 Vistos,

Considerando as alegações apresentadas na impugnação à exceção de 

pré-executividade, principalmente com relação à matéria processual, com 

lastro no dever de consulta (art. 10, CPC), determino a intimação da parte 

executada/excipiente para manifestação em 10 dias.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 15406 Nr: 487-98.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

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

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

Silva - OAB:MT 2287

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

OAB:12644/MT

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68064 Nr: 1030-23.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Codopel Ltda, Euclides Dobri, 

Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lotfi Correa - 

OAB:3630A-MT, Rita Campos Filles Lotfi - OAB:11.755

 Com tais considerações indefiro o pedido de reconhecimento da 

decadência ou da prescrição, ressaltando que a empresa aderiu ao 

parcelamento em duas oportunidades. Preclusa a decisão em tela, venham 

conclusos para análise do pedido de conversão dos valores penhorados 

em renda. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 92885 Nr: 6335-85.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

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

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

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual em face do falecimento do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103702 Nr: 5437-04.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, NAIRANE FARIAS RABELO LEITÃO - 

OAB:28135

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para manifestar com relação ao pedido de 

extinção em até 10 dias. O silêncio acarretará a extinção deste feito pelo 

pagamento e dos embargos apensados por perda superveniente do 

objeto.

 Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63137 Nr: 2607-70.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

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

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

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual em face do falecimento do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 4547-70.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maderini Madeiras e Laminados LTDA, Charles 

Leonel Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia C. Albuquerque - 

OAB:MT/7.892
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MORENO RUBIO 

JUNIOR - OAB:170.569

 ).Com tais considerações, indefiro o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica e, nos termos do art. 921, III do CPC, suspendo o 

processo por um ano sem a incidência do prazo prescricional, data a partir 

da qual iniciará a contagem do lapso temporal da causa extintiva.Preclusa 

esta decisão, arquive-se, com baixa no estoque.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 93242 Nr: 1386-81.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

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

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

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual em face do falecimento do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 2277 Nr: 47-20.1993.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bonamigo Ltda, Rosilda Ferreira 

de Souza Pegorini, Eurides Bispo de Souza, Edson Ferreira de Souza, 

Aparecido Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos, Trata-se de execução fiscal em que o executado, depois de 20 

anos de tramitação do procedimento, alegou prescrição intercorrente.Às 

fls. 252/252-v, a parte exequente impugnou as argumentações 

apresentadas negando a ocorrência da causa extintiva de sua pretensão 

executiva. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Com relação ao 

cabimento da exceção de não executividade, entendo que a medida é 

cabível se a matéria levantada puder ser reconhecida de ofício, o que 

somente será percebido após a análise das argumentações. (...)1. De 

acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a nova 

redação dada pela LC n. 118/2005, é de 05 (cinco) anos o prazo 

prescricional para cobrança do crédito tributário, cuja interrupção ocorre a 

partir do despacho judicial que ordena a citação da parte executada em 

sede de execução fiscal. 2. Nos termos do inciso III, do art. 125, do CTN, 

"a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica os demais". 3. Para fins de redirecionamento da 

execução aos coobrigados, o Superior Tribunal de Justiça, órgão a quem 

a Constituição Federal conferiu o poder de dar a correta interpretação à 

legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento segundo o qual, 

a partir da citação da empresa executada, a Fazenda Pública conta com o 

prazo de 05 (cinco) anos para requerer o redirecionamento, de modo a 

evitar a imprescritibilidade das dívidas tributárias. 4. Comprovado no feito o 

transcurso do prazo quinquenal entre a data de citação da pessoa jurídica 

nos autos da execução fiscal e o pedido de redirecionamento formulado 

pela parte exequente, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão 

de redirecionamento ao sócio. 5. Recurso não provido. (TJMG; AI 

1.0479.98.009272-6/001; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 06/02/2018; DJEMG 

21/02/2018).Com tais considerações, reconheço a prescrição 

intercorrente e, nos termos do art. 924, V do CPC, extingo o processo. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119333 Nr: 7008-39.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sousa Industria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a Lei ou com o entendimento da 

parte. (REsp 218.528-SP). (TJMT; ED 92704/2017; Rel. Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho; Julg. 20/09/2017; DJMT 22/09/2017; Pág. 92).Posto 

isso, não acolho os presentes embargos. Sem custas e honorários.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 16708 Nr: 1783-58.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Espírito Santo Ltda

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

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:OAB/MT 7438, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT

 Vistos,

 Ateta ao que restou argumentado pelos envolvidos com relação à 

decadência do crédito tributário, concluo que a casua extintiva não restou 

operada nos autos.

 Diante disso, pedindo "venia" para utilizar as argumentações da Fazenda 

Pública como fundamentação aliunde, indefiro o pedido da parte 

executada.

 Preclusa esta decisão, intime-se o polo ativo (com envio dos autos) para 

manifestação em até 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 123426 Nr: 1506-85.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835

 Vistos,

 Defiro o requerimento de fl. 32, devendo a secretaria providenciar o 

necessário.

Após, considerando que a empresa executada se encontra em 

recuperação judicial, suspendo o processo por seis meses, devendo a 

secretaria anotar o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 21528 Nr: 4287-37.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata da Riva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Visto2- Ainda que a Fazenda Pública tenha ajuizado a ação de execução 

fiscal dentro do prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição 

da pretensão executória se, passados mais de cinco anos da data da 

constituição do crédito tributário, o exequente não conseguiu promover a 

citação da parte executada. 3- Não demonstrado que a prescrição do 

crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, 

inaplicável a Súmula nº 106 do c. STJ. (TJMT; APL 111793/2016; 

Rondonópolis; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; DJMT 23/01/2018; Pág. 

407).Com tais considerações, reconheço a prescrição e, nos termos do 

art. 924, V do CPC, reconheço a prescrição e extingo o processo. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se.P.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119693 Nr: 7265-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC, JTC, ETC

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina de Lucena Marinho 

- OAB:OAB/SP 136321, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, Paulo César Estevam - OAB:OAB/SP 

263.486

 Vistos,

 Diante da derradeira certidão, revogo a decisçao anterior em razão do 

equívoco.

 Intimem-se as partes para, em 10 dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. O silêncio acarretará preclusão e julgamento 

imediato.

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 125510 Nr: 2656-04.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Bezerra Sousa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 

MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de 

extinção da parte autora, às fls. 130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111731 Nr: 241-82.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSN, RVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BN

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos,

Trata-se de execução de alimentos em que as partes celebraram acordo, 

e, após o prazo de suspensão o polo ativo informou a quitação do débito e 

pediu a extinção do processo (fl.67).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

 Tendo em vista o acima registrado, nos termos do artigo 924, II do CPC, 

EXTINGO o feito em tela.

 Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127607 Nr: 3874-67.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdPS, EPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:16889-B

 Vistos,

Por cautela, determino a intimação do polo ativo e passivo para, em 15 

dias, manifestarem com relação ao parecer ministerial de fls.36/40.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 409 Nr: 54-02.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML, ERN

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

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de penhora, 

DEFIRO o pedido da parte autora e suspendo o procedimento por 01 ano, 

bem como o prazo prescricional (art. 921, III e 921, §1º, CPC).

 Decorrido o lapso temporal de um ano, iniciará a contagem da prescrição 

(art. 921, §4º, CPC). Consigno que o polo ativo poderá impulsionar o feito, 

indicando bens passíveis de constrição em qualquer momento, devendo o 

processo ser desarquivado (art. 921, §3º, CPC).

 Encaminhe-se os autos ao arquivo, com baixa no estoque.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65355 Nr: 4881-07.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Taguá Agropecuária S/A, Dilza Ribeiro Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Aparecido Pelissari, Fabricia 

Laranja Orlando, Valdelice Manchado Pelissari, Antonio Rubens Pelissari

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

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Nilton de Souza 

Arantes - OAB:10865/MT

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

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

exequente e executada para, no prazo de cinco (05) dias, manifestarem 

acerca da avaliação e da atualização, valendo o silêncio como 

concordância tácita, oportunidade em que a parte exequente deverá 

informar se ainda deseja adjudicar o bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119626 Nr: 7232-74.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ivanilde Pereira do Nascimento

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

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

OAB:16889-B

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

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

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

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

manifestação de fls. 84/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68028 Nr: 992-11.2010.811.0007

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrina de Almeida Sifuentes Lopes, Maria 
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de Almeida Pereira, Celso Sebastião de Almeida, Luciano Aparecido Baule 

de Almeida, Áurea de Almeida Lopes Baptista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos,

 Acolho as razões apresentadas às fls. 129/130 e defiro o pedido de 

citação por edital, com prazo de 60 dias.

 Decorrido o lapso temporal em branco, desde já, nomeio a defensoria 

pública como curadora especial e determio a remessa dos autos à 

intituição para o que entender pertinente.

 Atualize-se os dados dos procuradores do polo ativo.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 50962 Nr: 3514-16.2007.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Laurício Kemmercich Ewald, Wilibaldo Richter - 

Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilga Richter - Espólio

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

OAB:5091-B, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Nelma Betânia Nascimento 

Sicuto - OAB:5176-B

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

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

 Demais documentos produzidos unilateralmente pela escola. Ausencia de 

prova com eficácia de título executivo na forma do artigo 1.102 - A do 

CPC. Impossibilidade de reconhecimento da dívida. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJPR; ApCiv 1455242-2; Maringá; Sétima Câmara Cível; Rel. 

Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 16/02/2016; DJPR 03/03/2016; Pág. 

189).Com tais considerações, acolho a preliminar levantada e, nos termos 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32652 Nr: 1998-63.2004.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Lany Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlene Maria das Graças S. Paula, Nelsilene 

Francisca Silva de Paula Oliveira, Valdilene Benedita de Paula, Nel Lemes 

Silva de Paula Lemes, Ednelson Francisco Silva de Paula, Elias Rodrigues 

de Oliveira, Edinaldo Lidio Ferreira Lemes

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos,

 Por cautela, antyes de proferir a sentença, concedo o lapso temporal de 

10 dias para que os demandados constituam outro procurador nos autos. 

O silênciao acarretará a nomeação de profissional com condenação dos 

demandados ao pagamento dos honorários.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 5436-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender Bruno Triburtini Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilibaldo Richter - Espólio

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas as considerações fáticas acima, buscando a efetividade e a 

prestação jurisdicional mais célere, decido: 1 – Tendo em vista que os 

processos de código 117343 e 35404 tramitam para transferência de bens 

que são parcialmente comuns, pois o espólio do primeiro é meeiro do 

segundo feito e que três, dos quatro herdeiros figuram nos dois 

procedimentos, determino que os inventários tramitem conjuntamente por 

meio dos autos de código 35404, por ser o mais antigo. 2 – Considerando 

a possibilidade dos herdeiros, de forma autocompositiva, apresentarem a 

divisão dos bens, nomeio como inventariante único o herdeiro comum aos 

dois espólios, que pediu o encargo, Delton Jonatas Richter, que deverá 

assinar o termo e apresentar as primeiras declarações em cinco dias, 

podendo optar pelo rito do arrolamento, se todos forem maiores e 

capazes. Consigno que se houver opção pelo rito mais cognitivo, o 

inventariante deverá se atentar para a manifestação do Estado feita no 

processo de cód. 117343 à fl. 53.3 – Preclusa esta decisão, desde já, 

SUSPENDO O PROCESSO DE CÓDIGO 117343, devendo tramitar apenas o 

de código 35404 para os inventários decorrentes do falecimento de Ilga 

Richter e Wilibaldo Richter.Com a manifestação do inventariante venham 

conclusos. Intimem-se todos os envolvidos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 9242 Nr: 79-83.1997.811.0007

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilibaldo Richter - Espólio, Ilga Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Não havendo mais necessidade e para facilitar o manuseio dos demais 

processos que se encontram apensados, determino o imediato 

arquivamento deste feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 1059-49.2005.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delton Jonatas Richter, Juliano Lauricio Kemmerich 

Ewald, Wender Bruno Triburtini Richter, Celso Luiz Richter, Kelly Ursola 

Richter, Leidiane Ewald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilibaldo Richter - Espólio, Ilga Richter - Espólio

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

de Rondônia - OAB:, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

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

 .Feitas as considerações fáticas acima, buscando a efetividade e a 

prestação jurisdicional mais célere, decido: 1 – Tendo em vista que os 

processos de código 117343 e 35404 tramitam para transferência de bens 

que são parcialmente comuns, pois o espólio do primeiro é meeiro do 

segundo feito e que três, dos quatro herdeiros figuram nos dois 

procedimentos, determino que os inventários tramitem conjuntamente por 

meio dos autos de código 35404, por ser o mais antigo. 2 – Considerando 

a possibilidade dos herdeiros, de forma autocompositiva, apresentarem a 

divisão dos bens, nomeio como inventariante dos dois procedimentos, o 

herdeiro comum aos dois espólios, que pediu o encargo: Delton Jonatas 

Richter, que deverá assinar o termo e apresentar as primeiras 

declarações em cinco dias, podendo optar pelo rito do arrolamento, se 

todos forem maiores e capazes e concordes com a divisão. Consigno que 

se houver opção pelo rito mais cognitivo, o inventariante deverá se atentar 

para a manifestação do Estado feita no processo de cód. 117343 à fl. 53.3 

– Preclusa esta decisão, desde já, SUSPENDO O PROCESSO DE CÓDIGO 

117343, devendo tramitar apenas o de código 35404 para os inventários 
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decorrentes do falecimento de Ilga Richter e Wilibaldo Richter.4 - Anote-se 

o necessário no sistema Apolo e na capa dos autos, atentando-se para 

atualização dos dados do procurador do inventariante. Com a 

manifestação do inventariante venham conclusos. Intimem-se todos os 

envolvidos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141479 Nr: 3784-25.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benício de Lima

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

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

acerca da perícia agendada para o dia 13/4018, às 14h50, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 1001-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 50963 Nr: 7396-83.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Laurício Kemmercich Ewald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilibaldo Richter - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Salles Padovan Rezek 

- OAB:10.959/A-MT

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

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

 Vistos,

 Não havendo mais necessidade e para facilitar o manuseio dos demais 

processos que se encontram apensados, determino o imediato 

arquivamento deste feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 5994-64.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Richter - Espólio, Wilibaldo Richter - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Laurício Kemmercich Ewald

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Com tais considerações, no termos do art. 487, I do CPC, julgo 

improcedente o pedido e extingo o processo. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a 

exigibilidade em razão da gratuidade. Como transito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61747 Nr: 1416-87.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Sanábria dos Santos, Sabrina Aparecido dos 

Santos da Silva, TAdSdS, JdSAdS

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129227 Nr: 4713-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abílio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Almeida Batista - 

OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Vistos em correição, Cumpridas as providências preliminares e não 

estando o feito apto a julgamento, passo a sanear o feito. (...) Fixo como 

pontos controvertidos: a) a prática de conduta comissiva ou omissiva que 

tenha causado dano ao requerente; b) os danos perpetrados contra o 

requerente; c) o nexo de causalidade entre os danos e a conduta 

imputada ao requerido; d) a existência de dolo ou culpa pelo requerido; e) 

a configuração de excludente de responsabilidade civil; f) a existência de 

vício de consentimento quanto à assinatura da procuração coligida às fls. 

161/162 e; g) a validade da referida procuração. Destaco, desde já, que a 

procuração carreadas às fls. 161/162 goza de fé pública, em sua 

existência, validade e eficácia, a qual somente será declarada nula se 

apurada vício de consentimento ou mediante robusta prova que a 

comprometa. 1 - Indefiro a expedição dos ofícios requeridos na 

impugnação à contestação pelo motivo alhures delineado. 2 - Intimem-se 

as partes para que, em 15 dias, solicitem provas que pretende produzir, 

sob pena de preclusão. 2.1 – Consigo que o silencia acarretará o 

julgamento antecipado da demanda. 3 - Intimem-se as partes para que, em 

5 dias, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de 

questões de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente 

decisão (§1º, art. 357, CPC). 4 – Decorrido o lapso temporal estipulado no 

ponto “2”, certifique-se tudo quanto devido. 5 – Ao final, voltem-me 

conclusos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 7666-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Ferraretto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra regular e 

sem matérias processuais pendentes de aálise, razão pela qual o declaro 

saneado.
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 Diante disso, passo para a fase probatória e entendendo pertinente, 

defiro o pedido do polo passivo para inquirição da testemunha arrolada.

 Encaminhe-se carta precatória para o cumprimento do ato.

 Com o retorno da missiva, desde já declaro encerrada a instrução e 

detemrino a intimação dos envolvidos para, no prazo sucessivo de cinco 

dias, apresentarem as derradeiras argumentações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118881 Nr: 6652-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Alarcon Vilalta

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedentes os 

pedidos e extingo o processo.Condeno o polo ativo ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

da causa. Entretanto, em razão da gratuidade, suspendo a exigibilidade do 

pagamento. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110039 Nr: 5581-41.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Sedda Celante, Alzerina Malini Celanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400

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

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

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

fls. 182/183, bem como da contestação de fls. 124/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Agostini

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos,

 Maximino Adostini ajuizou demanda em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social objetivando o recebimento de aposentadoria rural por idade.

 Narrou que exerceu atividade rural em regime de economia familiar e 

urbana por tempo suficiente para se aposentar, contudo teve o pedido 

administrativo indeferido pelo polo passivo.

 Juntou documentos.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e apresentou resposta às fls. 

42/43, oportunidade em que arguiu a prescrição de parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação e requereu a 

improcedência do pedido autoral, alegando ausência de documentos 

hábeis para comprovação da atividade rural.

 Intimados para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

os envolvidos pediram oitiva de testemunhas.

 É o relatório. Decido.

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

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

cinco anos do ajuizamento da demanda em tela.

 Não havendo irregularidades aparentes nem outras questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito.

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

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

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

rural (economia domiciliar, empregado, etc.).

 Entendendo pertinente, defiro o pedido para produção de provas 

testemunhais e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/05/2018 às 14h 30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado 

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

 Consigno que haverá depoimento pessoal apenas se houver 

requerimento prévio do polo passivo e se este comparecer.

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

ato que satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal de seus 

representantes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60381 Nr: 4887-48.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

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

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604/MT

 Com tais considerações, sem mais delongas, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o 

banco ao pagamento da importância devida, mediante a aplicação dos 

índices apontados na inicial, descontada a porção paga 

administrativamente, a ser apurada em liquidação de sentença, 

devidamente corrigida pelo IPC, incidindo juros remuneratórios de 1,0% ao 

mês, a contar do pagamento a menor e moratórios no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, este a contar da data da citação.Condeno o polo 

passivo, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.Como trânsito 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110920 Nr: 6512-44.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Maria Savariz de Sales

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

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

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

Fabiani - OAB:17355-B

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

Mato Grosso - OAB:

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

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

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

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Agostini

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos, ALMERINDA DOS REIS COSTA ajuizou demanda em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social objetivando o recebimento de 

aposentadoria por idade. Narrou que exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar e urbana por tempo suficiente para se aposentar, 
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contudo teve o pedido administrativo indeferido pelo polo passivo. Juntou 

documentos. Recebida a inicial (53), o polo passivo foi citado e apresentou 

resposta às fls. 56/57, oportunidade em que arguiu a prescrição de 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação e 

requereu a improcedência do pedido autoral, alegando ausência de 

documentos hábeis para comprovação da atividade rural. Intimada, a 

demandante apresentou impugnação à fl. 63, reiterando as 

argumentações e pedido expostos na peça vestibular, inclusive o pedido 

de antecipação de tutela (fls. 64/65).Intimados para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, os envolvidos pediram oitiva de 

testemunhas. É o relatório. Decido. Atenta a argumentação do polo ativo, 

nos termos do art. 103 da Lei 8213/91, reconheço a prescrição de 

eventuais parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda 

em tela. Não havendo irregularidades aparentes nem outras questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Dessa 

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

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

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

(economia domiciliar, empregado, etc.). Entendendo pertinente, defiro o 

pedido para produção de provas testemunhais e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/05/2018 às 14h, devendo o rol de 

testemunhas ser apresentado até 20 dias antes da solenidade, caso já 

não conste nos autos. Consigno que haverá depoimento pessoal apenas 

se houver requerimento prévio do polo passivo e se este comparecer.A 

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

que satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal de seus representantes. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 2718-54.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113459 Nr: 1987-82.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S. A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvane Teles de Santana

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

- OAB:16.691-A/MT, Wallace Eller Miranda - OAB:526780/MG

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

OAB:5476/MT

 Diante disso, sem mais delongas, julgo procedente o pedido do polo ativo 

e condeno a demandada ao pagamento integral do débito referente à 

operação 767225807, acrescido dos encargos contratuais, correção 

monetária e juros moratórios a partir da citação.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do proveito econômico do autor. Com o trânsito em julgado, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 5896-11.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva Rezende Almeida

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135594 Nr: 686-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Permonian, Maurilio Permonian, Elisangela 

Aparecida Permonian, Marines Aparecida Permonian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Dirceu Permonian-Espólio, Maria Luzia 

Permonian-Espólio

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

OAB:5476/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - 

OAB:MT/18179-A, Willian Douglas Salles Alves dos Santos - 

OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestação da PGE, às fls. 104/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65336 Nr: 4856-91.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Vera Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bera Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O, Eliane Maria 

Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

requerente a manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116385 Nr: 4615-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Silva de Aguiar

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos,

 ZILDA SILVA DE AGUIAR ajuizou demanda em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social objetivando o recebimento de aposentadoria rural por 

idade.

 Narrou que sempre exerceu atividade rural em regime de economia 

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

 Juntou documentos.

 Recebida a inicial (23), o polo passivo foi citado e apresentou resposta às 

fls. 26/37, oportunidade em que arguiu a prescrição de parcelas vencidas 
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anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação e requereu a 

improcedência do pedido autoral, alegando ausência de documentos 

hábeis para comprovação da atividade rural.

 Intimada, a demandante apresentou impugnação às fls. 56/57, reiterando 

as argumentações e pedido expostos na peça vestibular.

Intimados para provas, os envolvidos pediram oitiva de testemunhas.

 É o relatório. Decido.

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

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

cinco anos do ajuizamento da demanda em tela.

 Não havendo irregularidades aparentes nem outras questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito.

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

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

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

rural (economia domiciliar, empregado, etc.).

 Entendendo pertinente, defiro o pedido para produção de provas 

testemunhais e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/05/2018 às 13h 30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado 

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

 Consigno que haverá depoimento pessoal apenas se houver 

requerimento prévio do polo passivo e se este comparecer.

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

ato que satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal de seus 

representantes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 148115 Nr: 7076-18.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 Vistos,

 Trata-se de procedimento instaurado para apuração de ato infracional 

praticado por jovem que atingiu a maioridade.

 Com vista dos autos, o promotor de justiça, registrando que o decurso do 

tempo tornou inviável a aplicação do ECRIAD em prol do processado, pediu 

a extinção do processo.

 É o relato do Necessário. Fundamento. Decido.

Tenho que em casos como o ora analisado, atingida a maioridade civil não 

é mais possível aplicar as normas do Estatuto da Criança e Adolescente 

em razão da ausência superveniente de interesse de agir por parte do 

Estado.

 Digo isso, porque o tempo decorrido desde os fatos e a data atual revela 

a inutilidade de eventual medida aplicada.

Diante disso, reconheço a prescrição da pretensão executiva da medida 

socioeducativa e, nos termos do art. 487, II do NCPC, extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 2595 Nr: 1-43.1997.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alencar Ramalho, João Alencar Ramalho 

- Espólio, Irene de Toledo Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, informar o valor 

atualizado da dívida e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 130877 Nr: 5630-14.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdP

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Por cautela, determino a intimação do polo ativo e passivo para, em 15 

dias, manifestarem com relação ao parecer ministerial de fls.28/32.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 3506 Nr: 113-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, informar o valor 

atualizado da dívida e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107523 Nr: 2901-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Martins Neto

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118879 Nr: 6626-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda dos Reis Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, ALMERINDA DOS REIS COSTA ajuizou demanda em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social objetivando o recebimento de 

aposentadoria por idade. Narrou que exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar e urbana por tempo suficiente para se aposentar, 

contudo teve o pedido administrativo indeferido pelo polo passivo. Juntou 

documentos. Recebida a inicial (53), o polo passivo foi citado e apresentou 

resposta às fls. 56/57, oportunidade em que arguiu a prescrição de 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação e 

requereu a improcedência do pedido autoral, alegando ausência de 

documentos hábeis para comprovação da atividade rural. Intimada, a 

demandante apresentou impugnação à fl. 63, reiterando as 

argumentações e pedido expostos na peça vestibular, inclusive o pedido 

de antecipação de tutela (fls. 64/65).Intimados para especificarem as 
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provas que ainda pretendiam produzir, os envolvidos pediram oitiva de 

testemunhas. É o relatório. Decido. Atenta a argumentação do polo ativo, 

nos termos do art. 103 da Lei 8213/91, reconheço a prescrição de 

eventuais parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda 

em tela. Não havendo irregularidades aparentes nem outras questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Dessa 

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

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

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

(economia domiciliar, empregado, etc.). Entendendo pertinente, defiro o 

pedido para produção de provas testemunhais e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/05/2018 às 14h, devendo o rol de 

testemunhas ser apresentado até 20 dias antes da solenidade, caso já 

não conste nos autos. Consigno que haverá depoimento pessoal apenas 

se houver requerimento prévio do polo passivo e se este comparecer.A 

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

que satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal de seus representantes. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112267 Nr: 806-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 3 – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.4 – 

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

CPC.5 – Pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados 

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

vedada a compensação (art. 85, §14º, CPC). A parcela da condenação 

que recai sobre a requerente ficará com a exigibilidade suspensa, por 

força do §3º, do art. 98, do CPC.Havendo trânsito em julgado e nada 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 53360 Nr: 5351-09.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA-AF, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 . A pena de multa decorrente de infração administrativa, prevista no art. 

258 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, por se tratar de 

sanção administrativa, se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do 

Direito Administrativo. Afasta-se a prescrição, se não verificado o 

transcurso do prazo prescricional de 5 anos, contados a partir da data da 

infração administrativa. (Ap 41558/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).Diante disso, nos moldes do art. 

924, V, do CPC, reconheço a prescrição da pretensão executiva e extingo 

o processo.Sem custas e honoráriosCom o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I.C

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119201 Nr: 6898-40.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Elisangela Aparecida de 

Andrade Filiação: Valdivino Ferreira de Andrade e Cleuza Aparecida de 

Andrade, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua dos Anturios, Nº 183, 

Bairro: Jardim Celeste, Cidade: Sinop-MT

Valor das Custas Processuais:503,16 (quinhentos e três reais com 

dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 38. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 126,31 (cento e vinte seis reais com 

trinta e um centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VESOHOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001502-94.2016.8.11.0007 Vistos. Redesigno a 

audiência de instrução para o dia 02 de maio de 2018, às 15:00 horas, a 

ser realizada no Gabinete da Terceira Vara, tendo em vista que na data 

anteriormente designada, ou seja, dia 18.04.2018 (quarta-feira), esta 

Magistrada estará usufruindo de compensatórias. No mais, cumpra-se 

conforme determinação sob ID 11688165. Alta Floresta, MT, 2 de março de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000010-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000010-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VILMA VENEK DE SOUZA REQUERIDO: LEONILDO GOMES 

DA SILVA Vistos. Tendo em vista o petitório retro, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, consistente na juntada de procuração em 

nome dos menores, assinadas por seu representante legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 19 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 
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Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52830 Nr: 4841-93.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Ferro & Carmo Ltda, Marcia Lucia de 

Oliveira Ferro, Zenaldo Hortencio do Carmo, Gilvan de Oliveira Ferro

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

Grosso - OAB:

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

1) Em que pese a afirmação da parte executada às fls. 55/56, esta não 

carreou aos autos os comprovantes de pagamento da dívida.

Assim, para o fim de se dirimir a controversa e se colocar termo na 

presente ação, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, carrear aos autos os comprovantes de pagamentos das 

parcelas apontadas à fl. 12, bem como, no mesmo prazo, efetuar o 

pagamento de valor residual, devidamente atualizado, acaso as parcelas 

não tenham sido quitadas nos valores exatos em que firmados no Termo 

de fl. 12.

2) Com o aporte do determinado, VISTA dos autos à parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da quitação integral da 

dívida, e, após, CONCLUSOS.

3) Por outro lado, transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “1”, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos imediatamente conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 4908-24.2008.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano dos Santos

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

OAB:8922-A/MT, Silvia Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

processuais já recolhidas. Todavia, a despeito dos termos do artigo 84, § 

2º c/c artigo 313, § 2º do Novo Código de Processo Civil, deixo de 

condenar os herdeiros da parte Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que não houve a citação ou a 

constituição de patrono pela parte requerida. Intime-se.Certificado o 

transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113033 Nr: 1606-74.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tardim

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.ISENTO de custas e despesas processuais, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça, bem como inexistente sua 

condenação em honorários sucumbenciais, pois a parte requerida não foi 

citada.Intime-se, na pessoa do patrono.Transitado em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47733 Nr: 7328-70.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 1.050,00 (um 

mil e cinquenta reais) cf. fl. 79, eis que a prova pericial foi por ela 

pleiteada, mediante REQUISIÇÃO junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita - AJG (após a habilitação da sra. perita, caso não esteja 

cadastrada). Assim, intime-se a sra. Perita, via postal, diligenciando a 

Secretaria deste Juízo para CADASTRAR DIRETAMENTE a sra. perita no 

sistema de AJG, caso necessário.Condeno a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 

3º do CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade de 

Justiça.RETIFIQUE-SE o pólo ativo junto ao Sistema Apolo e à capa dos 

autos, conforme acima determinado.INTIME-SE a autora, através de seus 

patronos, e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6186-26.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156187SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 

911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação de Busca e Apreensão, para o fim de 

confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do veículo motocicleta de marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD, cor 

azul, ano de fabricação/modelo 2008, chassi n. 9C2KC08308R107359, 

placa NJF 4123, renavam 133111938 no patrimônio da Autora.Autorizo as 

alterações necessárias junto ao DETRAN em favor da Autora.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do 

débito, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 68. EXPEÇA-SE mandado, nos termos da decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 33 de 1041



de fl.38, para o endereço constante da inicial.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 3166-22.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Com. de 

Saúde e Combate às Endemias, ADACSE/MT - Assoc. dos Agentes Com. 

de Saúde e Endemias de MT, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 976 e CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias para 

a apresentação do determinado.

Após o prazo acima fixado, com ou sem o aporte do necessário, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112076 Nr: 609-91.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Servidores Públicos Municipais da 

Saúde de Alta Floresta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 294 e concedo ao Ministério Público o prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias para manifestação.

Após, intime-se a parte autora para manifestação em igual prazo e 

conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130920 Nr: 5649-20.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Manoel Izídio - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:13311/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO MANOEL IZÍDIO - ESPÓLIO, 

Cpf: 28481968153, Rg: 2137355, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 66*9221-8214. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com base nas considerações acima, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC.Sem custas e honorários sucumbenciais.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. INTIME-SE da sentença o espólio do 

executado por edital, com prazo de 30 dias.CUMPRA-SE.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 22 de fevereiro de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120237 Nr: 7674-40.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Manoel Izídio - Espólio

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO MANOEL IZÍDIO - ESPÓLIO, 

Cpf: 28481968153, Rg: 2137355, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 66*9221-8214. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, 

julgo EXTINTA a presente ação de execução. Sem ônus 

sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. INTIME-SE da sentença o espólio 

do executado por edital, com prazo de 30 dias.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

necessárias.Cumpra-se.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 22 de fevereiro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132427 Nr: 6484-08.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos 

autos documento que demonstre a data do indeferimento administrativo 

carreado à fl. 35, sob as penas da lei.

Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 6527-13.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ferreira da Silva Gervásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de que 

sejam intimadas as partes, na pessoa dos advogados habilitados, do teor 

do despacho/decisão de fl. 461, a seguir transcrito:

 Vistos.

1)Indefiro o pedido de fl.460, vez que a parte requerida (Botelho Pimentel e 

Carvalho Ltda e Jorge Americo Tavares) fora citada por edital cf. se vê à 
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fl.446. Ademais, o douto Defensor Púbico, nomeado como curador 

especial, apresentou contestação por negativa às fls.447/448.

 2)Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

3)Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117881 Nr: 5851-31.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Rodrigues

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

Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do advogado habilitado, 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada neste feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120583 Nr: 7928-13.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado habilitado, para retirar o ofício para averbação de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143587 Nr: 4922-27.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Maestro Cardoso

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Em detida análise do laudo carreado às fls. 80/81, denota-se a Sra. Perita 

respondeu tão somente aos quesitos elaborados pela parte requerida às 

fls. 71/72, sendo ainda parcialmente apreciados. Assim, ACOLHO a 

manifestação da parte autora às fls. 85/86 e, por conseguinte, determino a 

intimação da expert para a complementação da perícia, enfrentando os 

quesitos do requerente constante à fl. 10, consignando-se que o laudo 

pericial complementar deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da intimação.

Verificada a necessidade de realização de nova perícia na parte, deverá a 

expert proceder ao agendamento na ocasião de sua intimação, do qual 

deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o prazo da entrega do 

laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado da realização da 

perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129345 Nr: 4782-27.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Caitano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivalda Ribeiro Teixeira, Davi Jose Teixeira

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

OAB:5956/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.495B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) das partes 

para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 512,98 (quinhentos e doze reais com 

noventa e oito centavos), a que foram condenados nos termos da r. 

sentença de folha 38, sendo o pagamento de forma pro rata, no valor para 

cada parte de R$ 192,88 (cento e noventa e dois reais com oitenta e oito 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 63,61 (sessenta e 

tres reais e sessenta e um centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100445 Nr: 1996-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Silva e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

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

 Vistos.

Defiro o pleito retro, no que tange a exoneração de pagamento das 

custas/despesas processuais pela parte requerida, bem como da 

diligência de fl.118/119, eis que não consta cláusula no acordo 

homologado de à fl.113-v no que se refere ao reembolso dos valores à 

parte autora.

Outrossim, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 

homologatória, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130119 Nr: 5203-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo dos Passos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113815, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Tendo em vista a aparente contradição entre as respostas às questões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 35 de 1041



“3”, “4” e “5” do laudo pericial (fls. 141/143), ACOLHO a manifestação de 

fls. 145/146. INTIME-SE o Sr. perito para a complementação da perícia, 

esclarecendo/sanando a incongruência apontada, consignando-se que o 

laudo pericial complementar deverá ser apresentado a este juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da intimação.

Verificada a necessidade de realização de nova perícia na parte, deverá o 

expert proceder ao agendamento na ocasião de sua intimação, do qual 

deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o prazo da entrega do 

laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado da realização da 

perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47054 Nr: 6578-68.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candida Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52033 Nr: 3857-12.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101089 Nr: 2698-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candida Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96856 Nr: 5344-75.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yamaha Administradora de Consorcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142287 Nr: 4226-88.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Magalli Tavares de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.CONDENO a parte autora aos 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 

98, § 3º, do citado dispositivo legal.Sem custas, em razão da gratuidade 

concedida à parte autora.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado da presente sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141085 Nr: 3562-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45917 Nr: 5006-77.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lage Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92844 Nr: 6319-34.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lage Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 3972-67.2006.811.0007
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saul Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos 

encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte exequente, em 

conformidade ao artigo 412 da CNGC/TJ/MT, a fim de cientificá-lo acerca 

do o despacho/decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 979-12.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Bialeski, Maria Bialeski Soranso, Lucio Bialeski, 

Pedro Bialeski, Antonio Bialeski, Miguel Bialeski, Lídia Bialeski, Cecília 

Bialeski, Judite Marafon Bialeski, Nelinho Marafon Bialeski, Davi Bialeski, 

Marcia Bialeski, Mariza Bialeski, Antonio Levandoski, Pedro Levandowiski, 

Vitória Levandowiski, Cristina Levandowiski, Geltrudes Levandowiski, 

José Levandowiski, Maria Levandowiski, Verônica Levandowiski, Paulo 

Levandowiski, Francisca Levandowiski, Miguel Levandowiski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Bialeski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Cumpra-se o mandado citatório dos herdeiros Miguel Bialeski, Lídia 

Bialeski e Cecília Bialeski, cujos endereços estão indicados à fl.130 dos 

autos.

2) Citem-se os herdeiros Antônio, Pedro, Cristina, Paulo e Miguel, indicados 

à fl.130, observando os endereços em anexo, vez que foram encontrados 

via sistema INFOJUD.

 3) Indefiro o pedido de citação dos demais herdeiros da “de cujus” Rosa 

Bialeski, (Vitória Levandoski, Geltrudes Levandoski, José Levandoski, 

Maria Levandoski, Veronica Levandoski e Francisca Levandoski), via 

edital, vez que ainda não foram esgotados todos os meios de localização 

dos endereços destes.

4) Sendo assim, diante das informações carreadas aos autos por meio do 

acesso ao sistema Infojud, utilize-se a parte inventariante destas para a 

localização dos demais herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias.

 5) No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl.105.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro o pleito retro, desta feita, nomeio como perito judicial o Engenheiro 

Civil Antônio Fernandes Cruz, inscrito sob CREA/MT nº 1201004020, que 

deverá ser intimado para apresentação de proposta de honorários para 

proceder a avaliação no imóvel descrito à fl.97, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo os honorários suportados pela parte executada.

Após, intime-se a parte executada para manifestar acerca da proposta de 

honorários em igual prazo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102772 Nr: 4379-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ferres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimação do Procurador do REQUERENTE, para comparecer 

nesta Secretaria, com a finalidade de retirar a certidão para fins de 

averbação de bens, no prazo de 05(cinco) dias, bem como no prazo de 

10(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as averbações 

efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105140 Nr: 341-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonia Lucia Araujo Leandro - 

OAB:14.688/GO, Wanisse Araujo de Santana Leandro - 

OAB:20.868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar ofício para 

averbação da penhora à margem da Matrícula 19.280e comprovação da 

averbação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106757 Nr: 2078-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orneles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão deferido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124111 Nr: 1894-85.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Eliana de Souza Morello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Morello-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Ministério Público, para se 

manifestar, no prazo de 30 (trinta dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97379 Nr: 5910-24.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleni Teles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pacifico de Souza, Indeco 

Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 
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Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

autora, para,querendo, manifestar acerca da contestação por negativa 

geral apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46492 Nr: 6046-94.2006.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LUPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pizzi Gallina Amaral, Telma de Souza, 

Cooperativa Agrícola de Cotia, SANTA HELENA COMBUSTÍVEIS LTDA - 

EPP, Iluy Rampim Trentini, Sindicato Rural de Carlinda, Joana Gregorio de 

Lima Obuti, Benvinda Carolina da Silva, Helena Coelho Martines, Arrozeira 

Bialeski Ltda -ME, Jorge Arcos Junior, Arlindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da complementaçõ de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 250,30, conforme certidão de 

fls. 282/283, por intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – 

CPD, através do portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56701 Nr: 1277-72.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner Richardson Conde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Jeferson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimação do Procurador do REQUERENTE, para comparecer 

nesta Secretaria, com a finalidade de retirar a certidão para fins de 

averbação de bens, no prazo de 05(cinco) dias, bem como no prazo de 

10(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as averbações 

efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5489-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, nos autos da Carta Precatória n° 1009213-34.2017.811.0002, 

visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da Central de 

Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento 

n° 07/2017-CGJ, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49277 Nr: 1400-07.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão deferido neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54061 Nr: 6086-42.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14228 Nr: 2145-94.2001.811.0007

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva, Vicente da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Ludovico Wellmann da Riva, Renate Anna 

Wellmann da Riva, Marilia da Riva Sousa Pinto, Vitória da Riva Carvalho, 

Edson de Carvalho, Alexandre Henrique de Araujo, Ariosto da Riva Neto, 

Cristiana Bulhões da Riva, Cristine Wellmann da Riva Araújo, Karin 

Wellmann da Riva, Eduardo de Almeida, Cibele Sousa Pinto Cabral 

Fernandes, Anelise Wellmann da Riva, Sergio Canhos Passos, Monica 

Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão deferido neste feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69024 Nr: 1997-68.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&AL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do advogado habilitado, a 

fim de que recolha e comprove nos autos as custas para a emissão da 

certidão para fins de averbação de bens, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129268 Nr: 4738-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora da decisão de fl. 44, a seguir transcrita: 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 375-12.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franssiely Longhini Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa dos advogados habilitados, 

do despacho/decisão abaixo transcrito:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, defiro o desarquivamento e concedo vista 

dos autos à parte exequente pelo prazo de 10 (dez) dias, devendo a parte 

exequente ser intimada na pessoa do patrono indicado à fl.35. Após, com 

eventual manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos 

novamente ao arquivo.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o Procurador(a) da parte 

autora, tendo em vista que foram juntados extratos encontrados no 

sistema INFOJUD, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 24998 Nr: 2029-20.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida e Rezende, Agnaldo Gusmão de 

Almeida, Geraldo Aparecido Rodrigues Brandão, Maria Margarida Teles de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT/11.322

 Nos termos da Legislação vigente , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimação do Procurador do Executado Geraldo Aparecido 

Rodrigues Brandão, Sr. Hamilton Ferreira da Silva Júnior, OAB/MT, para 

que informe os dados bancários do executado citado, a fim de que seja 

liberado o valor constrito à fl. 84, conforme determinado na sentença de 

fls. 122/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143829 Nr: 5083-37.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Braga Nogueira 

Cupolillo - OAB:38267/RJ, Marcelo Davolio Lopes - OAB:OAB/SP 

143.370, Maristella de Farias Melo Santos - OAB:135132/RJ

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 108/109, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137770 Nr: 1765-46.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69837 Nr: 2809-13.2010.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Diomar Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA, de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, a fim 

de CITÁ-LO, consoante decisão proferida nesta ação, para, querendo, no 

prazo de 30 dias, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 535 do 

CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33096 Nr: 2154-51.2004.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Candida da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 28 Nr: 148-47.1999.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Nunes da Rosa, Maria Iolita Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Moacir Favorito, Maria José 

Favorito, Jair Carlos Favorito, Claudio Favorito, Ozelia Gomes Favorito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Jaqueline da Silva Albino - 

OAB:5988, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139966 Nr: 2929-46.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69844 Nr: 2816-05.2010.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca do cancelamento do alvará eletrônico n° 381892-6/2018 (fl. 188).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 6525 Nr: 4140-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simeão Dias Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Martins Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença (fl. 190), o qual foi 

deferido à fl. 211.

No decorrer do feito, houve a penhora on line de valores e sua liberação 

do credor (fl. 340).

Indicado o débito remanescente (fls. 359/362), requereu o credor a 

penhora sobre o bem imóvel indicado às fls. 376/377, o que foi deferido (fl. 

383). Dessa forma, houve a penhora e avaliação do bem (fls. 395/398), da 

qual foi intimado o devedor e seu registro (R-8/7.488 - fls. 419/420), sendo 

que o devedor não impugnou a penhora ou a avaliação do bem.

Dessa forma, o credor requer a designação de datas para as hastas 

públicas.

É o relatório. DECIDO.

Antes de designar datas para o praceamento do bem, determino a 

remessa dos autos ao contador judicial para apuração do débito 

remanescente, considerando-se o débito fixado à fl. 190, a ser atualizado 

com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e 

correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação (26/02/1999). 

Incidente também a multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73, vigente há 

época dos fatos. Deverá ainda ser abatido o valor já liberado ao credor (fl. 

340).

Após a apresentação do cálculo pelo contador judicial, intimem-se as 

partes, nas pessoas de seus patronos, para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 5694-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Deposito e Comércio de Madeiras LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz angelo Pipolo - OAB:72814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o cumprimento da decisão de fl. 50 pela parte Autora, bem 

como considerando-se que houve a citação editalícia do requerido (fl. 41), 

tendo transcorrido in albis o prazo para o oferecimento de resposta (fl. 

48), nomeio o ilustre Defensor Público com atribuições nesta Vara, como 

curador especial ao requerido (art. 72, parágrafo único do CPC), nos 

termos do artigo 72, inciso II, do CPC.

Intime-se o Douto Defensor Público para manifestar-se no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 2900-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agustinho Paulo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 154.

Com efeito, já houve a liberação da verba principal em favor da parte 

Autora e dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte. 

Resta, pois, pendente de liberação, apenas os honorários contratuais, no 

percentual de 30% (trinta por cento) do valor já liberado à parte.

Dessa forma, não se justifica a suspensão do feito, pelo que, indefiro o 

pedido de fl. 154.

Com a liberação da verba honorária, sejam os presentes autos 

desapensados dos autos sob o ID 63798 e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93404 Nr: 1538-32.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Montagnoli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137731 Nr: 1750-77.2016.811.0007

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marcos Beregula, Cleonice Acosia Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Hackbarth - 

OAB:20485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente Paulo Marques Beregula, no 

endereço constante na inicial, para comparecer no prazo de 15 (quinze) 

dias na Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca, com o escopo 

de retirar a certidão de casamento averbada, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70320 Nr: 3292-43.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT

 Vistos.

Determino o cadastramento do atual causídico da parte autora junto ao 

Sistema Apolo (fl. 49), bem como sua INTIMAÇÃO PESSOAL para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 5623-32.2009.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ida Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de Delcides Alves de Almeida, na 

qualidade de herdeira/filha da Autora, a qual faleceu aos 16/07/2012 (fl. 

87).

Determinou-se a suspensão do feito e a citação da autarquia 

previdenciária (fl. 88), a qual se manifestou no feito (fl. 90v). Dessa forma, 

houve a correta qualificação da requerente (fls. 94/95), a qual, todavia, 

não indicou os demais herdeiros da Autora (fl. 99), conforme informação 

constante à fl. 87.

É o relatório. DECIDO.

Considerando-se a qualidade de herdeira (filha da Autora) por parte da 

peticionária Delcides Alves de Almeida, defiro sua HABILITAÇÃO no 

presente feito.

Consigno, porém que, nos termos da informação constante na certidão de 

óbito de Ida Batista de Almeida, esta deixou cônjuge e mais dois filhos.

Logo, caberá à ora peticionária a cota-parte de 1/6 (um sexto) do valor 

total do crédito sob execução.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de habilitação, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inexistentes ônus sucumbenciais nessa fase procedimental.

Certificado o transito em julgado, determino a retificação do pólo ativo, 

junto à capa dos autos e ao sistema Apolo e determino a intimação da 

herdeira habilitada para que dê prosseguimento ao procedimento de 

cumprimento de acórdão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 3056-23.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella, 

Doraci Turella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 179 e SUSPENDO o presente feito pelo prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

AGUARDE-SE o prazo solicitado pela parte Autora e, certificado o seu 

decurso, INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias úteis, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137635 Nr: 1720-42.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil, Banco BMG, Nipponflex Ind.e 

Com.de Colchões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730-MG, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONÇALEZ - OAB:78946/PR, 

Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440-MG, PATRÍCIA SAUGO 

DOS SANTOS - OAB:29816/PR, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 129039 Nr: 4611-70.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 Vistos.

 Redesigno a audiência de instrução para o dia 02 de maio de 2018, às 

13:30 horas, a ser realizada no Gabinete da Terceira Vara, tendo em vista 

que na data anteriormente designada, ou seja, dia 18.04.2018 

(quarta-feira), esta Magistrada estará usufruindo de compensatórias.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls.76/77.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 2093-59.2005.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria de Vara acerca da intimação dos antigos 

patronos que atuaram em favor da parte autora cf. determinado na 

decisão de fl.236.

Após, conclusos para análise do petitório retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138669 Nr: 2260-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Vistos.

Considerando a certidão retro, reitere-se o ofício de fl.391, consignando o 

prazo de 30 (trinta) dias para enviar a este juízo a certidão de casamento 

devidamente averbada das partes.

 No mais, cumpra-se cf. sentença de fl.386.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000074-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA PIRES DE SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Janaína Rebucci Dezanetti Dados do Processo: 

Processo: 1000074-09.2018.8.11.0007 ; Valor causa: R$ 7.000,00 ; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] ; AUTOR: EXPEDITA 

PIRES DE SANTANA RÉU: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores 

que são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 03, 

Quadra CE-6, Setor Comercial do Loteamento Núcleo Urbano de Carlinda, e 

que este imóvel permanece registrado no nome da ré, no entanto, que a 

área vem sendo transferida sem a devida regularização desde os anos 

90, apenas por meio de contratos de compra e venda. Por fim, assevera 

que exerce a posse sobre o imóvel há doze anos, de forma ininterrupta e 

sem oposição, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com a 

devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 03, Quadra CE-6, Setor Comercial do 

Loteamento Núcleo Urbano de Carlinda Despacho/Decisão: Vistos. Recebo 

a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), deixo de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC. CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 26 de janeiro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 5 

de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000539-18.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE VAZ NETO REQUERIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA 

DE AVIACAO Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 
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LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque o autor é lutador de 

MMA e Kickboxing, bem como tem viajado por diversos países cumprindo 

calendário de sua agenda de trabalho e possui advogado particular. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove que não possui recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, seja por meio de imposto de renda (2017), holerites, extratos 

bancários ou demais documentos que se considere pertinente. Alta 

Floresta, MT, 05 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002360-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAVID INACIO TARDIM Vistos. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

com pedido Liminar ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

face de David Inacio Tardim, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 com 

redação da Lei nº 10.931/2004. Recebida a inicial, este juízo deferiu o 

pedido de busca e apreensão, que foi devidamente cumprida, Id n. 

11274256. Citado, o demandado purgou a mora mediante o pagamento 

integral da dívida, incluindo os honorários advocatícios e requereu a 

restituição do bem. Decisão prolatada sob o Id n. 11374520, determinando 

a restituição do bem apreendido ao demandado, vez que efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Intimado o autor a 

manifestar, este requereu a transferência do valor depositado 

judicialmente para a sua conta, esta indicada no Id n. 11447539 - Pág. 2, e 

o pagamento dos honorários advocatícios para a conta de titularidade de 

seu advogado também indicada no respectivo Id. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço 

diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória. Havendo o réu efetuado o 

depósito do valor apurado para a purgação da mora e a quitação integral 

do débito restante, reconheceu a procedência do pedido, o que implica em 

extinção do processo com resolução do mérito, a teor do disposto no 

inciso I do artigo 487 do atual Código de Processo Civil. Imperioso destacar 

que a purgação da mora respeitou o determinado no despacho inicial, uma 

vez que o réu requereu a purgação da mora, “pagando a integralidade das 

prestações vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo 

credor na inicial”. Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, por conseqüência, torno sem efeito a medida liminar, ora 

deferida nos autos, por não subsistir o requisito do fumus boni iuris, uma 

vez que houve a purgação da mora pela parte ré. Expeça-se alvará do 

valor depositado nos autos em favor do autor (relativo às parcelas 

vencidas e vincendas) e de seu advogado, (10% dos honorários 

advocatícios), observando os dados bancários indicados sob o id n. 

11447539 - Pág. 2. Proceda-se a imediata restituição do bem às expensas 

do demandado, caso ainda pendente de devolução. Não houve restrição 

do veiculo, via sistema RENAJUD. Condeno a parte ré ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais. Honorários sucumbenciais 

devidamente pagos. Após o trânsito em julgado da sentença, 

CERTIFICADO e nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 02 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS GERALDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001185-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

GERALDO REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

II do NCPC. I – Preliminar a) Cessão de Crédito A Reclamada Natura 

Cosméticos S/A suscita preliminar da cessão de crédito que na verdade 

se tenta buscar a ilegitimidade passiva da Reclamada, pois teria cedido o 

crédito e no ato da cessão teria retirado o nome do Reclamante, e que a 

posterior inserção do nome da parte Reclamante seria de responsabilidade 

da cessionária. Não merece prosperar a tese suscitada primeiramente 

porque é cediço que o art. 18 do CDC estabelece que a responsabilidade 

civil é solidária entre todos os fornecedores. Em segundo lugar a 

responsabilidade da Reclamada não pode ser afastada uma vez que 

cedeu o crédito como legítimo à cessionária. b) Incompetência do Juizado 

por complexidade da causa A Reclamada Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I suscitou a preliminar de 

incompetência em razão de complexidade da causa pela suposta 

necessidade de perícia. Não merece acolhimento a preliminar suscitada, 

pois, apesar de alegar necessidade de perícia, não trás aos autos 

qualquer material que se possa realizar a mencionada perícia. II – Mérito 

No mérito afirma a parte autora ter sido negativada indevidamente pela 

empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços 

oferecidos. Por outro lado, as rés afirmam que houve regular contratação 

pela parte demandante como revendedor da Reclamada Natura, tendo 

efetuado compras durante a vigência da contratação e não houve o 

adimplemento da contraprestação. Se de um lado o Reclamante provou 

que há inserção de seu nome no rol dos maus pagadores, por outro lado a 

empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 

inciso II do NCPC), já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica 

com as rés, deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a 

reclamante o ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, 

pode-se concluir que a inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte 

autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em 

razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se 

utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao credito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 
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VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de R$ 1.970,13 (hum mil, novecentos e setenta reais e treze centavos) 

referente ao contrato n.º 16033869671, mantendo a tutela de urgência e 

tornando-a definitiva para que as Reclamadas procedam com o 

cancelamento do registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do 

referido contrato; b) CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data 

da disponibilização da inscrição). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002801-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002801-72.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. INDEFIRO o 

pedido formulado pelo requerido no Id nº 11119974, uma vez que o artigo 

334 do CPC é inaplicável no sistema dos Juizados Especiais Cíveis por 

afrontar os princípios norteadores dos Juizados. Nesse sentido: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DA CITAÇÃO. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 277 DO CPC AO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 

9.099/95. REVEL. FLUÊNCIA DE PRAZOS INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇÃO. I. Não se aplica ao procedimento da Lei nº 9.099/95 a 

disposição do art. 277 do CPC, que estabelece o prazo mínimo de dez dias 

entre o recebimento da citação e a audiência. Tal se dá pelo caráter 

excepcional da aplicação subsidiária das normas codificadas ao processo 

do JEC, restando afastada por colidir com o princípio da celeridade e com 

a previsão do art. 16 da Lei nº 9.099/95. Além disso, não existe aqui a 

necessidade de prazo para elaboração de defesa, visto que a citação é 

para comparecer à sessão de conciliação, instalando-se a instrução no 

mesmo ato somente se não houver prejuízo à defesa. Caso concreto em 

que a citação foi recebida cinco dias antes da sessão de conciliação, o 

que se mostra razoável e suficiente para propiciar o comparecimento da 

parte. II. Corretamente decretada a revelia com base na ausência da parte 

à audiência, na forma do art. 20 da Lei nº 9.099/95, contra ela correm os 

prazos independentemente de intimação, inclusive para interposição de 

recurso inominado, na forma do art. 322 do CPC e consoante 

jurisprudência pacífica das Turmas Recursais. III. Caso concreto em que o 

recurso inominado é de fato intempestivo, não havendo direito líquido e 

certo do impetrante a proteger pela via mandamental.Segurança 

denegada. Unânime. (Mandado de Segurança Nº 71000864306, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 09/03/2006)” (TJ-RS - MS: 71000864306 RS, Relator: 

João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 09/03/2006, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2006) 

Ademais, é importante registrar que nos Juizados Especiais Cíveis os 

prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, nos termos do 

Enunciado nº 13 do FONAJE. No caso concreto, conforme certidão 

lançada no Id nº 11484871, no dia 21 de novembro de 2017 o requerido foi 

citado e intimado da audiência designada para o dia 29 de novembro de 

2017, de sorte que a ausência no ato processual implica na decretação da 

sua revelia. Assim, com fundamento do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, 

DECRETO A REVELIA do requerido. Intime-se. Após, conclusos para 

prolação da sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010358-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA DAIANA DA SILVA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011378-27.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE LIMA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte exequente do 

inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID – 10807488. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte executada, do inteiro teor Da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 10807488, bem como que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias, a contar da data da intimação da penhora para oferecer impugnação. 

Alta Floresta, 5 de março de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001000-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter sido negativado indevidamente 

pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de 

serviços oferecidos. A Reclamada apresentou defesa alegando que agiu 

no regular direito de credora ante a inadimplência do Reclamante. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos prova da contratação por parte do autor, ou seja, por meio de 

contrato escrito ou faturas assinadas da contratação e utilização do 

serviço telefônico. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica bem como dos débitos nos valores de R$ 110,01 (cento e 

dez reais e um centavos) referente ao contrato n.º 0222025972 e R$ 

64,03 (sessenta e quatro reais e três centavos) referente ao contrato n.º 

2110073558; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - 

inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias, se nada for requerido em 15 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010947-17.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CHRISTIAN WALBER 

FIGUEIREDO LIMA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 11886144. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Intime-se a parte sucumbente para pagamento das custas processuais 

pendentes, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010833-15.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO MALTEZO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010833-15.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO MALTEZO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao pedido de adjudicação dos bens penhorados 

formulado pelo credor, nos termos do artigo 876, § 1°, CPC. Certificado o 

decurso do prazo assinalado, desde já determino a lavratura do auto de 

adjudicação, conforme prevê o artigo 877 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 2 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

requerida do inteiro teor da Sentença prolatada – ID nº 11905506, bem 

como dos Embargos de Declaração apresentados no ID nº 11984917.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI MAURUTTO DUENHA (REQUERENTE)

REGINALDO CARLOS DUENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003019-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REGINALDO CARLOS 

DUENHA, MICHELLI MAURUTTO DUENHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - 

Inépcia da inicial Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial 

descreve os fatos e o pedido decorre logicamente dele, sendo 

preenchidos pelos autores os requisitos do art. 319 do NCPC. II – Mérito No 

mérito afirmam os autores terem sido sócios da empresa C.R. BATISTA 

MEDEIROS & CIA LTDA. até a data de 14.09.2014, e que em 10.08.2012 

junto ao Banco do Brasil firmaram Contrato de Abertura de Crédito, no 

valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) com vencimento em 

05.08.2013, em nome da empresa, entretanto os autores como pessoa 

física foram fiadores do crédito. Logo em 29.08.2014 o contrato foi aditado 

para alterar o valor contratado para R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil 

reais). Ocorre que na data de 15.09.2014 os autores se retiraram da 

sociedade, ficando a empresa C.R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA,. e 

transferiram suas cotas para o Sr. JORGE LUIZ BATISTA MEDEIROS. 

Então quando os autores não mais pertenciam ao quadro de sócios, o 

contrato de crédito foi prorrogado automaticamente em agosto de 2015, 

sem que houvesse ciência dos autores, então fiadores. Ocorre que a 

empresa restou inadimplente e o banco negativou ambos requerentes em 

virtude do contrato de crédito. Já em 30/01/2017, a empresa devedora 

C.R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA renegociou junto a instituição 

credora seus débitos, tendo agrupado os contratos de nº: 117.706.134 e 

117.706.670, cuja composição da dívida total importou em R$ 66.623,40 

(sessenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), 

divididos em 30 (trinta) parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 

2.220,78 (dois mil duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos), sendo 

a primeira parcela com vencimento em 13/02/2017 (treze de fevereiro de 

dois mil e dezessete) e a ultima para o dia 13/07/2019 (treze de julho de 

dois mil e dezenove). Os autores fizeram ouvidoria no SAC do Banco do 

Brasil e tiveram como resposta: “Consta nos arquivos da agência de Alta 

Floresta Contrato de abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 

117.706.134 no qual o senhor e sua esposa compareceram como fiadora. 

A cláusula de fiança estabelece que: “o fiador e principal pagador, sendo 

esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não 

comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando o fiador, 

expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, 

todos do Código Civil Brasileiro, solidariamente se responsabilizando pelo 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo financiamento neste 

instrumento”. O recebimento da alteração contratual implica apenas na 

atualização dos dados de participação societária. O Banco do Brasil não 

recebeu solicitação formal de exoneração de fiança prestada, nem 

tampouco a empresa apresentou novos fiadores para substituí-los no 

contrato em questão”. Por outro lado, o Banco do Brasil aduz que os 

autores figuraram na condição de fiadores nos contratos BATISTA 

MEDEIROS & CIA LTDA, conforme operação de nº 117706134. Não 

obstante a retirada deles como sócios da citada empresa, permaneceram 

como fiadores do contrato em questão, tendo em vista que não fora 

solicitado junto a este Banco a exclusão do contrato. Assim, mesmo que a 

empresa C.R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA tenha negociado sua dívida 

com uma empresa terceirizada, tais negociações não substituem os 

contratos existentes com o Banco, não representa uma novação da 

dívida, é apenas uma forma de pagamento. A primeira questão chave para 

a resolução do conflito relaciona-se com a fiança prestada, por parte dos 

autores, como pessoas físicas. Pouco importa a saída dos autores do 

quadro societário da empresa, já que tal argumento não se relaciona com 

a manutenção da fiança bancária. Os autores respondem pelo débito, 

mesmo depois de renegociado pela empresa, por meio dos atuais sócios. 

Deste modo, assiste razão ao banco quando afirma que não houve 

exoneração da fiança bancária, o que independe da situação de ser sócio 

ou não da empresa, configurando os autores devedores solidários do 

débito. Não havendo que se falar em abusividade da cláusula de fiança, 

por ser uma relação civil regida pelo instituto do pacta sunt servanda e, 

ainda, pelos autores (ele contador e ela funcionária pública municipal) 

serem pessoas muito bem instruídas para conduzirem seus contratos. 

Assim, mantem-se intacta a fiança do contrato de abertura de crédito 

denominado BB GIRO EMPRESA FLEX Nº: 117.706.134 em nome dos 

autores. Por outro lado, a segunda questão a ser solucionada é a 

manutenção da negativação dos fiadores após a renegociação do débito 

por parte da empresa devedora principal. Mesmo não importando novação 

da dívida, o banco credor aceitou nova forma de pagamento parcelada e 

disponibilizou novas datas para quitação do débito. Caso quisesse 

receber o débito na integralidade deveria então propor execução de título 

extrajudicial e de forma justa manter a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito, até o pagamento integral do débito. Entendo ser indevida a 

negativação dos autores, na condição de fiadores, após a renegociação 

dos débitos do contrato, no qual o banco, por meio de transação 

extrajudicial, concedeu novos prazos para pagamento (ID n.º 10563293). 

Após ter procedido ao reescalonamento da dívida, autorizando seu 

pagamento em parcelas vencíveis entre fevereiro de 2017 a julho de 2019, 

as quais estão sendo pagas regularmente, fato incontroverso (Art. 374, 

inciso II do NCPC), não poderia o requerido ter procedido a manutenção da 

inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo referidas inclusões sido apontadas em 12.02.2016, e o débito 

renegociado em 30.01.2017. Resta evidente a manutenção indevida do 

nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito após a 

renegociação do débito. Os autores se desincumbiram do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC. Nos autos discute-se 

a manutenção indevida do nome dos autores dos órgãos de proteção ao 

crédito/protesto. Observa-se que parte reclamada não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro desabonar 

ao crédito, após o reescalonamento das dívidas. Por outro lado, 

verifica-se que a controvérsia paira sobre a manutenção indevida do 
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nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e essa 

situação ocorreu em virtude da falha na prestação de serviços da ré. 

Sobre o tema, manutenção indevida de cadastro restritivo ao crédito. a 

Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu que o dano moral nestes 

casos é presumível: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO – 

PAGAMENTO NÃO PROCESSADO – MANUTENÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO 

CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – 

QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil da prestadora de serviço é objetiva, o que lhe impõe 

o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído 

nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor. 2. Se o consumidor quitou seu débito com a instituição 

financeira, configura-se seu dever de providenciar a baixa do gravame. 

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos 

morais ao consumidor, os quais são presumíveis (AgRg no Ag 

1278506/PE). [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

476686420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014). 

Assim, a manutenção da inscrição do nome da parte autora em cadastros 

de proteção ao crédito, posterior a renegociação de débito, é indevida. 

Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que 

a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se 

como dano in re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do 

País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. 

III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente 

CPC, para: a) DETERMINAR ao requerido a exclusão do nome dos autores 

dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no equivalente à R$ 200,00 (duzentos reais); b) 

CONDENAR o requerido no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) para cada autor, totalizando a importância de R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros mensais de 

1% a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a 

partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Ressalto que eventual 

interposição de recurso não terá efeito suspensivo, a teor do disposto no 

artigo 43 da Lei nº 9.099/95, de sorte que a sentença tem que ser 

cumprida no prazo acima assinalado no que tange à exclusão dos nomes 

dos autores dos órgãos de restrição ao crédito. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 91662 Nr: 473-02.2011.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Oliveira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Intimação do Advogado do réu para os fins do artigo 422, do CPP, para 

manifestação no prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001919-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001919-13.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. ADRIEL GAUDENCIO DA SILVA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça até o bairro Setor J. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002232-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZI CRISTIANE SILVA DE FREITAS (RÉU)

VAGNER PAULO DE FREITAS & SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002232-71.2017.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A VAGNER 

PAULO DE FREITAS & SILVA LTDA - ME e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente a condução do oficial de 

justiça até o bairro Setor E. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do 

mandado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 5 de 

março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001916-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 9 1 6 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o bairro Setor E. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001805-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA OAB - RJ113815 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, POR SEUS 

PROCURADORES, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTAR 

OS QUESITOS A SEREM ENCAMINHADOS AO MÉDICO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, POR SEUS 

PROCURADORES, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAREM OS QUESITOS A SEREM ENCAMINHADOS AO MÉDICO 

PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES NICACIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001945-11.2017.8.11.0007 JOSE ALVES NICACIO INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 792 da CNGC/MT, 

procedo a intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia 

médica designada para o dia 11/04/2018 às 07h00 no Hospital Cristo 

Redentor Rua F, nº 480, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar 

Arendt, bem como para que providencie a notificação da parte autora para 

comparecer na data e local da perícia munido(a) de documentos pessoais, 

nomes de medicamentos que faz uso e exames médicos que possua 

capazes de embasar ou colaborar na determinação da alegada condição 

de saúde. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000444-85.2018.8.11.0007 ILDETE DE SOUZA ANDRADE 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar os quesitos para realização da perícia 

médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DO NASCIMENTO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000248-18.2018.8.11.0007 EMERSON DO NASCIMENTO 

SOARES INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 792 da CNGC/MT, procedo a intimação dos Procuradores das partes 

acerca da perícia médica designada para o dia 21/03/2018 às 08h00 no 

Hospital Cristo Redentor Rua F, nº 480, Setor F, com o médico perito Dr. 

Tavico Cezar Arendt. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002814-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO LUCAS (REQUERENTE)

ROSEMAR MARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO LUCAS (REQUERENTE)

WALTERLENE PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE LOQUETI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002814-71.2017.8.11.0007 CELIO ANTONIO LUCAS e outros 

(3) IRENE LOQUETI IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) requerente(s) para 

manifestação nos presentes autos acerca da petição ID 11844668 do 
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Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003420-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FERNANDES ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 3 4 2 0 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A CRISTIANA FERNANDES ROCHA FERREIRA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000035-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000035-12.2018.8.11.0007 MUNICIPIO DE CARLINDA 

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, conforme decisão ID 

11307617, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001743-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001743-34.2017.8.11.0007 LOIDE PAIVA SUASSUNA 

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição ID 

11796478 e documentos IDs. 11796496, 11796525 e 11796542, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

5 de março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003273-73.2017.8.11.0007 ANGELICA DO NASCIMENTO 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 5 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002794-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002794-80.2017.8.11.0007 REGIANE DE LIMA DA SILVA DE 

SOUZA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 5 de março de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000800-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECI OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000800-17.2017.8.11.0007 MARIA LUECI OLIVEIRA DE 

ARAUJO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 792 da 

CNGC/MT, procedo a intimação dos Procuradores das partes, acerca da 

perícia médica designada para o dia 20/03/2018 às 09h00 na Clínica 

Medicina do Trabalho, sito na Rua U-2, s/nº, com o médico perito Dr. 

CHARLES MIRANDA MEDEIROS Alta Floresta, 5 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CHARLES MIRANDA MEDEIROS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001032-29.2017.8.11.0007 ERICA PEREIRA DOS SANTOS 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 792 da CNGC/MT, procedo a intimação dos Procuradores das partes 

acerca da perícia médica designada para o dia 11/04/2018 às 09:30 horas 

na Clínica Medicina do Trabalho, sito na Rua U-02, s/nº, com o médico 

perito Dr. CHARLES MIRANDA DE MEDEIROS. Alta Floresta, 5 de março de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FERREIRA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001252-27.2017.8.11.0007 DARLENE FERREIRA DE SOUSA 

CABRAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

do laudo pericial, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 5 de março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado à fl.112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103451 Nr: 5176-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski & Paukoski Ltda, Claudio Luiz 

Paukoski, Leandro Luiz Paukoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se a secretaria acerca do decurso do prazo de fl. 41, nada 

sendo requerido, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 2262-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza da Silva Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Vieira Eletro-ME (Eletro Forte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o fim de declarar 

rescindido o contrato de compromisso de venda e compra firmado entre 

as partes, dada a inadimplência de ambas, e condenar a ré a restituir à 

autora a importância de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo IGPM/FGV a contar de cada 

pagamento efetuado pela autora, e de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação.Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de 

Processo Civil.Em consequência, resolvo o mérito da presente ação, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 3497-38.2011.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., Ludovico 

Wellmann da Riva, Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603

 Vistos.

Promova-se a Senhora Gestora a expedição dos atos necessários para a 

efetiva baixa e arquivamento do processo, tendo em vista a certidão de fl. 

156.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 2707-88.2010.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., Ludovico 

Wellmann da Riva, Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com julgamento do 

mérito, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para que surtam os seus 

devidos efeitos legais.Em razão da sucumbência, condeno o Requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, 

com base no artigo 85, § 2°, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em 

julgado e caso não seja requerido o cumprimento da sentença em 30 

(trinta) dias, remetam-se os presentes autos ao arquivo, obedecidas as 

normas previstas na CNGC e desde que adimplidas as custas processuais 

pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 437-18.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA JURUENA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 
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OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

e REVOGO a liminar deferida às fls.58/61, para:1-DEFERIR aplicação do 

CDC, o que permite a revisão contratual;2-INDEFIRIR o pedido de 

ilegalidade dos juros remuneratórios, visto que pactuados segundo a lei e 

a média do mercado;3-INDEFERIR o pedido de ilegalidade de capitalização 

de juros, pois expressamente contratado;4-INDEFERIR o pedido de 

ilegalidade da cobrança da multa contratual, pois cobrada na taxa de 

2%;5-INDEFERIR o pedido de ilegalidade da cobrança da correção 

monetária, visto que contratada pelo índice do INPC;6-INDEFERIR o pedido 

de exclusão da utilização da tabela price;7-INDEFERIR o pedido de 

ilegalidade dos juros moratórios, visto que cobrado na taxa de 

1%;8-RECONHECER a ilegalidade da comissão de permanência, porquê 

cobrada com correção monetária e juros;9- INDEFERIR a 

descaracterização de mora;10-INDEFERIR o pedido de exibição incidental 

dos balancetes, a fim de averiguar a veracidade das informações 

lançadas no SCR; 11-INDEFERIR os pedidos e alegações genéricas, eis 

que não-especificados e não-discriminados.Em razão da sucumbência, 

CONDENO o REQUERENTE ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de custas e honorários por ele decair de 

parte ínfima do pedido.Por conseguinte, resolvo o mérito da presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos parâmetros fixados 

nesta decisão e arquivem-se, com as anotações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122518 Nr: 903-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato 

Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREFEITO DE ALTA FLORESTA, 

Federaçao dos Sindicatos de Sevidores e Funcionários Públicos das 

Camaras de Vereadore Fundações Autarquicas e Prefeituras Municipais 

do Estado de Mato Grosso - FESSPMEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida às fls. 58/63 e, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito.Isento de custas e despesas processuais.No que diz 

respeito aos valores de contribuição sindical dos anos de 2015 e 

seguintes, INTIME-SE o Senhor Prefeito Municipal de Alta Floresta/MT para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça nos autos se os valores 

foram repassados a Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato 

Grosso – FESSP/MT ou, em caso negativo, para que Entidade Sindical o 

valor foi repassado.Intimem-se. Publique-se. Registre-se.Após o trânsito 

em julgado e prestadas as informações necessárias, arquivem-se os 

Autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 44535 Nr: 4618-77.2006.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Artur Perroni, Álvaro Lima Junior, Arlindo 

Fabian, Cesar Augusto Perroni, Fernando Bueno Fabian, Milton José 

Tessari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada Jurumé, Luiz Fernando Quadro 

Moraes, Ernestina C. Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

 Apesar do item 03 da derradeira decisão, por cautela, intime-se o polo 

ativo para manifestação em até 03 dias, se desejar, acerca da ausência 

de citação pessoal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143946 Nr: 5158-76.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Disarz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos 

documentos de fls. 83/84, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70419 Nr: 3391-13.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xingu Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos autos o cálculo atualizado, incluindo o 

valor da multa, e ainda indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 3188-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls.83/84, de acordo com o artigo 845, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a realização da 

penhora e avaliação da aeronave descrita à fl.83, por termo nos autos.

 Diante da natureza do bem, sendo patente o risco de deterioração, 

determino a remoção, ficando o exequente nomeado como depositário a 

partir do seu recebimento. Esclareço que o exequente assumirá o encargo 

de depositária fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e conservar a 

aeronave, bem como de não dispor da mesma, sob pena de ser 

considerado depositário infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora, 

avaliação e remoção da aeronave, bem como conservação da mesma, 

serão por conta da parte exequente.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora. No 

mesmo ato, proceda-se a intimação da cônjuge do executado, no mesmo 

endereço do executado, nos termos do artigo 842 do CPC.

Havendo requerimento, deverá constar do mandado ou carta também a 

ordem de apreensão e remoção do bem. Nesta última hipótese, caberá à 

parte exequente entrar em contato diretamente com o Oficial de Justiça 

para concreti¬zação do ato.
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Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120744 Nr: 8044-19.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Gomes Barbosa Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Banco Bradesco, Consignum 

- Programa de Controle e Gerenciador de Margem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimãrães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4.531

 Intimação do procurador da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais no valor total de 

R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos) por meio de guia(s) 

própria(s) que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/emissão de 

guias online - Primeira Instância, clicando no ícone (distribuição/mediação) 

ou ícone custas e taxas finais ou remanescentes, devendo ainda 

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT para 

fins de protesto. Nos casos em que o débito referente a custas pendentes 

ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada 

nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa atualizado: R$ 5.849,33

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60516 Nr: 184-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI BETO 

ROSSI, para devolução dos autos nº 184-40.2009.811.0007, Protocolo 

60516, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110954 Nr: 6554-93.2013.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Jussianney 

Vieira Vasconcelos - OAB:11.287/MT

 .DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 14h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.Por fim, ACOLHO à preliminar de carência da ação por 

ilegitimidade de parte em relação à requerida Edmara Dantas Rodrigues, e 

DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do NCPC, em relação à requerida Edmara 

Dantas Rodrigues.Retire-se da capa dos autos o nome da requerida 

Edmara Dantas Rodrigues.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelito Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI BETO 

ROSSI, para devolução dos autos nº 150-31.2010.811.0007, Protocolo 

67058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 26/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...     CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 

651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora MONICA 

ANGELA FIN MATTE, Matrícula nº 5263, Auxiliar Judiciária da Secretaria da 

1ª Vara Cível desta Comarca, 90 (noventa) dias de licença para tratamento 

de saúde em prorrogação, no período de 14.2.2018 a 

14.5.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de 

fevereiro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 26/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MONICA ANGELA FIN MATTE, Matrícula nº 5263, 

Auxiliar Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, 90 

(noventa) dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no 

período de 14.2.2018 a 14.5.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65578 Nr: 8541-23.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças, 

Aldemar Araújo Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Gabriela Saad Guirra - 

OAB:17.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 8541-23.2006.811.0004, 

Protocolo 65578, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194117 Nr: 13161-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

13161-97.2014.811.0004, Protocolo 194117, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33385 Nr: 1130-31.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que há nesta comarca unidade jurisdicional da Justiça 

Federal/MT e tendo em vista o que dispõe o artigo 109, I, da CF e a Súmula 

66 do STJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Circunscrição 

Judiciária Federal de Barra do Garças-MT.

 2. Dê-se baixa, INTIMANDO-SE as partes desta decisão. Anote-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96340 Nr: 1264-14.2010.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, ALTERNATIVA AGRICOLA LTDA, PCS FOSFATOS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, para o fim de 

DETERMINAR a reversão do imóvel matriculado 47.096, Cartório de 

Registro de Imóveis local, ao autor MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, 

resolvendo o mérito do processo, na forma do art.487, I, 

CPC/2015.14.Tendo em vista o desinteresse manifesto das rés, 

DETERMINO o cancelamento das penhoras indicadas à fl.17.15.OFICIE-SE 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, a fim de que 

proceda com as anotações necessárias.16.Por conseguinte, CONDENO a 

requerida NUTRIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa (IPCA), com 

fundamento no art.85, §§2º e 3º, CPC/2015, eis que foi quem deu causa 

ao ajuizamento da demanda.17.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208860 Nr: 8799-18.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusirene Lopes Menezes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244006 Nr: 2069-20.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Considerando que o pedido de justiça gratuita não foi analisado (fl. 127), 

DEFIRO as referidas benesses, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se integralmente, a decisão de fl. 124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232202 Nr: 10611-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFR, LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes sobre a petição de fls. 138/139, no prazo comum de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268162 Nr: 18167-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino de Paula Jaques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EMILIO CRUZ - 

OAB:22748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações pelo Impetrado (fls. 26/27) e documentos 

apresentados, em especial o extrato de fls. 32, INTIME-SE a parte 

Impetrante para que se manifeste acerca do interesse no prosseguimento 
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do ação no prazo de 10 (dez), haja vista que o pleito foi 

administrativamente acolhido.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244886 Nr: 2695-39.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro Auto / Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

98/99 e ratificado por comprovante de pagamento de fls. 144/146, para 

que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178920 Nr: 954-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179407 Nr: 1410-16.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 17. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.18.Tendo em vista a 

sucumbência da requerente, CONDENO-A no pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado 

da causa, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.19.Considerando que 

a autora é beneficiária da justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das 

referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

p razo ,  t a i s  ob r i gações  da  reque r e n t e  ( a r t .  9 8 , § 3 º , 

CPC/2015).20.DETERMINO seja restituído à Seguradora ré eventual valor 

depositado a título de honorários periciais, cuja perícia não tenha se 

realizado. 21.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.22.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, PEDRO PAULO 

BERNARDES TEIXEIRA - OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

IRANI INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, considerando que a petição do autor Protocolada 

em Barra do Garças. Protocolo Nº: [A-299974] - [29/01/2018] não fora 

encontrada para ser juntada nos autos, impulsiono o presente e procedo a 

intimação do autor para apresentar nesta Secretaria cópia do protocolo no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 577 Nr: 81-33.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177117 Nr: 11289-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Guimarães da Silva Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doracy das Neves Guimarães, 

Espólio de Jeronimo Ferreira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 11289-81.2013.811.0004, 

Protocolo 177117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228736 Nr: 8210-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo, Josimar Morzelle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Laura Cristina 

Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. O pedido de restrição veicular está prejudicado, uma vez que não foram 

localizados veículos em nome dos executados, conforme extrato anexo 

(Renajud).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 579 Nr: 265-86.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler, Espólio de 

Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 434-24.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. MARMORARIA E GRANITO LTDA, Silvio 

Silva Filho, MOIZEZ BERNARDES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187468 Nr: 8267-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Eletroson Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gesmar Honório de Morais 

Filho - OAB:143526/MG

 VISTOS.

1.Defiro pedido retro

2. INTIME-SE a empresa executada, via DJE, para que proceda o 

parcelamento da dívida, conforme determina o § 1º, do art 916, do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197350 Nr: 2109-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Z. L. R. Miranda - Me, Francine Zancanaro 

Lehnem Rodrigues Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. Z. L. R. MIRANDA - ME, CNPJ: 

02012719000178 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCINE 

ZANCANARO LEHNEM RODRIGUES MIRANDA, Cpf: 69995885115, Rg: 

1.094.294-7, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de F. Z. L. R. MIRANDA - ME e 

FRANCINE ZANCANARO LEHNEM RODRIGUES MIRANDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20142649/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 235.080,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95421 Nr: 326-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues Bacchin Júnior, Mauro 

Rodrigues Bacchin Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 55 de 1041



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO RODRIGUES BACCHIN JÚNIOR, 

CNPJ: 04075770000154 e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURO RODRIGUES BACCHIN JÚNIOR, Cpf: 15078286837, Rg: 

18.144.852, Filiação: Maria Aparecida Ferreira Baccin e Mauro Rodrigues 

Baccin, data de nascimento: 21/02/1971, separado(a) judicialmente, 

empresário / rep.comercial, Telefone (66)99600-9430. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MAURO RODRIGUES BACCHIN 

JÚNIOR e MAURO RODRIGUES BACCHIN JÚNIOR, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.215,69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191433 Nr: 11338-88.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190322 Nr: 10515-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes da Costa, Delfino Gomes da Costa, 

Raimunda Gomes da Costa, Antonia Gomes da Costa, Veronilha Gomes da 

Costa, Vera Lucia Gomes da Costa Lima, Domingos Gomes da Costa, 

Dalzire Gomes Costa, Alcineu Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria de Lurdes Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCINEU GOMES DA COSTA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ILDENER GOMES 

DA COSTA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA FINS DE QUE 

OS MESMOS SE MANIFESTEM NOS AUTOS, REQUERENTE O DE DIREITO 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Foram efetuadas pesquisas via SIEL e 

INFOSEG, tendo sido infrutíferas.2.Desse modo, INTIME-SE o herdeiro 

ILDENER GOMES DA COSTA por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a 

fim de garantir a regularidade do feito.3.Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, em analogia ao artigo 72, II, CPC.4.Independentemente de 

manifestação da Defensoria no prazo fixado, RENOVE-SE vista ao 

Ministério Público e, após, conclusos.5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167492 Nr: 10303-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eldo Jacarandá Junior - 

OAB:26102/DF

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL em face de ELDO JACARANDÁ E OUTROS.

2. Às fls. 79/80 o exequente informa o quitação do débito fiscal, na via 

administrativa. Ademais, requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, 

II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 79/80, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244637 Nr: 2498-84.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. 

Reg.dos Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, DETERMINO que se proceda à 

citação por hora certa, no endereço informado à fl. 150.

2. Portanto, REDESIGNO audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 

08 DE MAIO DE 2018 às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251141 Nr: 7084-67.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Buri, San Carlos Agropecuária Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, 

Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

1. Infere-se da manifestação de fls. 71/76 que os requerentes 

reconhecem o equívoco no valor atribuido à causa.

2. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, a 

fim de que seja corrigido o valor da causa e recolhidas as custas 

correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser recolhida através 

de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2281-61.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Espolio de Nery Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rafael Duarte 

dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - 

OAB:8798-A/MT, Pricila Tauil Adolf - OAB:16.693, STEFFANE D PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:19044/O, Stephania Ibiapino Ribeiro 

Morais - OAB:13.618-MT.

 (...) DEFIRO o pedido de penhora de quotas de capital porventura 

pertencentes ao executado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO perante a 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

PRIMACREDI, até o valor de R$ 23.178,30 (fls.982/983). Por consequência, 

nos termos do art.861, CPC/2015, FIXO o prazo de 45 dias:- para que a 

cooperativa ofereça as quotas aos demais sócios/cooperados, observado 

o direito de preferência legal ou contratual;- não havendo interesse dos 

sócios/cooperados na aquisição das quotas, proceda à liquidação, 

depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro;- informe ao juízo 

acerca da existência de interesse dos sócios/cooperados ou da 

cooperativa nas quotas, a fim de que o exequente possa aferir a 

viabilidade de leilão (§5º)iii)DEFIRO o pedido de penhora e avaliação do 

imóvel matriculado sob o n.939, Cartório de Registro de Imóveis, comarca 

de Primavera do Leste-MT. Acerca da penhora e avaliação, INTIMEM-SE o 

cônjuge do exequente, o coproprietário e o cônjuge do coproprietário, se 

houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 CPC/2015. Para fins de 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros da referida penhora, 

cabe ao exequente proceder a averbação junto à matrícula do bem (art. 

844 CPC/2015).iv)INTIME-SE a empresa OURO VERDE PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA (fl.996), para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente nos autos o contrato de arrendamento firmado com o de cujus 

NERY FUGANTI, com fundamento nos arts.772 e 773, CPC/2015, tendo por 

objeto o imóvel matriculado sob o n.29.042, Cartório de Registro de Imóveis 

de Barra do Garças-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(art.139, IV, CPC/2015), sem prejuízo da aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art.774, IV, CPC/2015).v)PROCEDO à 

habilitação do espólio de NERY FUGANTI no polo passivo por meio da 

empresa INNOVARE – ADMINISTRADORA EM RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA 

S/A, bem como dos herdeiros CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, 

CLEMES MARIA BEVILACQUA e EDUARDO NERY FUGANTI (fl.1.056) (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248155 Nr: 4982-72.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Messias de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT 8506-A

 Vistos.

1.REQUISITE-SE do juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Primavera 

do Leste-MT certidão de objeto e pé dos autos de 6403-03.2014.811.0037 

(Código: 134533), objetivando-se aferir a legitimidade da autora, bem como 

a conveniência de eventual suspensão do feito.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91484 Nr: 5327-19.2009.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria do Rosário Peres Varjão, Maria Honória 

Varjão, Joelmar Nicodemos Peres Varjão, José de Arimathea Peres 

Varjão, Malba Thania Alves Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A, Banco Unibanco S/A, 

Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A da Comarca de Barra do Garças - 

01.453.044/0001-30

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para comparecer na Secretaria para retirar o 

alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245737 Nr: 3385-68.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 
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dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225712 Nr: 6313-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RETIFICO a decisão de fl. 60, a fim de que seja intimado o exequente 

para se manifestar quanto aos documentos juntados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181447 Nr: 3297-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auzia de Moraes Parreira, Divina Laura Moraes Parreira, 

Sebastião Rodrigues Parreira Júnior, Patrícia de Moraes Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. H. Lima Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B/MT

 3.Desse modo, dada a não incidência das astreintes no caso em foco e 

tendo sido cumprida a obrigação principal de lavrar a escritura pública, 

JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no 

art.924, II, CPC/2015.4.Custas, se houver, pela parte executada, que deu 

causa ao cumprimento de sentença, já que não cumpriu na data aprazada 

a obrigação pactuada.5.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233811 Nr: 11862-17.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldex Pereira de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor José Petraroli Neto - 

OAB:SP/31.464

 Vistos.

1. A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito da 

demanda, pois, na forma como alegada, tem por objeto o exame da 

existência de previsão contratual apta a ensejar o pagamento da 

indenização pleiteada, o que será devidamente perquirido por ocasião da 

sentença.

2. Não havendo outras preliminares e inexistindo vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado de fls. 139/146 fora devolvido na secretaria com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 214011 Nr: 11868-58.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ABANDONO 

AFETIVO movida por DALLETH LARYSSA RODRIGUES GUIMARÃES em 

desfavor de GILBERTO GUIMARÃES, todos qualificados nos autos.

 Intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias informem às 

provas que pretendem produzir.

 Em seguida, ouça-se o Ministério Público, pelo prazo legal, forte no artigo 

178 e seguintes do Código de Processo de Civil,

 Após, voltem-me para saneamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271267 Nr: 1789-15.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 09 DE MAIO DE 2018, às 16hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.
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3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271517 Nr: 1971-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLC, JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Inicialmente, verifico que a presente ação carece de requisitos legais, 

motivo pelo qual a sua emenda é medida que se impõe.

2. Ao analisar os autos, constato que a parte autora deixou de incluir no 

polo passivo o sujeito pelo qual se move o cumprimento de sentença. 

Assim, DETERMINO a emenda da inicial no intuito de incluir sujeito com as 

devidas qualificações no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 319, II, 

do CPC/2015.

3. Ademais, constato que a parte autora não juntou aos autos cópia da 

decisão que pretende provisoriamente executar. Deste modo, DETERMINO 

que a parte requerente a porte ao feito cópia da decisão que fixou os 

alimentos no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 319, VI, do 

CPC/2015.

 4. Saliento também que no mesmo prazo seja regularizada a 

representação processual por meio de procuração nos autos, conforme 

art. 104 do CPC/2015.

5. No que se refere ao valor da causa, verifico que a parte autora não 

demonstrou a quantificação do mesmo ou da pretensão a ser executada. 

Deste modo, DETERMINO a emenda da inicial para que a autora atribua 

valor à causa, a luz do art. 319, V, do CPC/2015.

6. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a autora, no 

prazo já estabelecido, fazer prova do alegado, mediante documento que 

entender idôneo, para fins de comprovação de sua hipossuficiência, 

conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da Constituição Federal, sob 

pena de indeferimento do pedido.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271265 Nr: 1787-45.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 09 DE MAIO DE 2018, às 16hrs30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210948 Nr: 10071-47.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Waltha do Prado, Leidiane 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. HOMOLOGO O ACORDO acima celebrado, uma vez que as partes 

são capazes e o direito disponível. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, do 

CPC/2015. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 16175-21.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ORLANDO MANGELOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS TOBIAS ARGUELLO - 

OAB:20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não foi citada e 

que às fls. 52 consta manifestação da parte autora requerendo a 

redesignação da audiência anteriormente marcada, bem como pugnando 

pela citação por edital.

2. Nos termos do art. 256, do CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de réu ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a Requerida não fora encontrados via mandado, conforme se 

acosta às fls. 35, 50, não tendo a parte Autora demonstrado ter esgotado 

todas as possibilidades para que se proceda à citação da parte ré.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado às 

fls.185, uma vez que compete à parte Autora promover a citação do 

Requerido, conforme art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da 

fundamentação supra.

4. Do mesmo modo, DEIXO de designar, por hora, audiência de conciliação 

e mediação, uma vez que o autor deverá primeiramente promover os atos 

necessários quanto à citação da requerida.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação da requerida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que a parte autora requer a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.

 2. Consigno que os comprovantes de rendimentos acostados às fls. 

23/28 são provas suficientes ao deferimento do pedido mencionado. 

Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e ss, do 

CPC/2015.

3. Considerando que não fora procedia a citação da requerida tampouco 

realizada a audiência de conciliação, DETERMINO que seja procedida a 

citação do endereço mencionados às fls. 04, bem como REDESIGNO a 

audiência de conciliação/mediação para o DIA 27 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

12hs00Min(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

4. Ademais, DETERMINO o cancelamento da audiência anteriormente 

designada ante a probabilidade de não haver tempo hábil para sua 

realização.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 

Títulos, Documentos, Protesto, Tabelionato de 2ª de Notas e Registro de 

Imóveis, Valdivan Rego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.Compulsando os autos, constato a necessidade de incluir Vanuza 

Pereira dos Santos, Karen Ramos Maracaipes e Sanderson Bernardes 

Santos no polo passivo da demanda, uma vez que a decisão proferida 

poderá interferir na esfera jurídica destes.5.Nos termos do artigo 506, do 

CPC/2015, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não podendo 

prejudicar terceiros:“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes 

entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”6.No vertente caso, a 

sentença poderá anular a compra e venda dos imóveis prejudicando, 

assim, a vendedora Vanuza Pereira dos Santos e os compradores Karen 

Ramos Maracaipes e Sanderson Bernardes Santos. Deste modo, é 

evidente que o caso se trata de litisconsorte passivo necessário, sendo 

imprescindível a inclusão na lide, sob pena de extinção.7.Ressalto que o 

Cartório de Registro não possui legitimidade para responder a ação de 

anulação de registro decorrente de falha na prestação dos serviços, 

porquanto desprovido de personalidade jurídica e judiciária. Assim, deverá 

ser excluído da lide. 8.DISPOSITIVO9.Posto isso, DETERMINO a inclusão de 

Vanuza Pereira dos Santos, Karen Ramos Maracaipes e Sanderson 

Bernardes Santos no polo passivo da demanda. 10.INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, INTEGRAR Vanuza Pereira dos Santos, 

Karen Ramos Maracaipes e Sanderson Bernardes Santos na lide, 

devendo indicar os endereços atualizados, sob pena de extinção do feito. 

11.No mesmo prazo, deverá o autor EXCLUIR o Cartório de Registro do 

polo passivo da demanda. 12.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 1771-04.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM, Antônio Rego Mourão, Lucinete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 DECIDO. 20.Analisando os autos, constato que a parte autora deixou de 

prestar contas do valor bloqueado em fls. 958. 21.Assim, INTIME-SE a 

demandante para, no prazo de 10 (dez) dias, aportar ao feito as notas 

fiscais com os respectivos gastos. No mesmo prazo, deverá a parte 

manifestar sobre o pedido de restituição de valores (fls. 1.010/1.019), bem 

como informar sobre o cumprimento da decisão que concedeu o pedido de 

liminar. 22.Após, com ou sem manifestação da requerente, INTIME-SE o 

requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar sobre as petições 

(fls. 419/423, 436/738, 817/819, 859/865 e 912/913), os documentos 

acostados pela parte autora (fls. 424/735, 739/778, 820/911 e 914/954) e 

o parecer do Ministério Público (fls. 1.014/1.019), sob pena de preclusão. 

23.Em atenção aos princípios da celeridade e economias processuais, 

defiro o pedido de fl. 1.018 e DETERMINO que a Sra. Gestora entre em 

contato via telefone e e-mail com o perito nomeado aos autos para 

informar se aceita o encargo. Caso o expert não aceite o encargo, 

DETERMINO a expedição de ofício ao Escritório Regional de Saúde para, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar os médicos especializados em 

neurologia vinculados ao Estado de Mato Grosso. 24.Em seguida, 

concluso para decisão. 25.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 8825-26.2009.811.0004, 

Protocolo 95065, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267262 Nr: 17506-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, percebo que a parte autora apresentou emenda a inicial 

antes da citação do requerido. Como se sabe essa possibilidade está 

insculpida no art. 329, I, do CPC/2015.

2. Assim, DEFIRO o pedido de aditamento da inicial, vez que sequer fora 

procedida a citação do requerido.

3. Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 35

4. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242456 Nr: 1045-54.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BARBOSA DA SILVA - 

OAB:18.490, CLAUDIO BARROS CAMARA - OAB:19.055, Nilson 

Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT
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 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por W.M.L. representado por 

WELMA MORAES DE SANTANA em desfavor de ANTONIO CARLOS 

LINHARES.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 27/28.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 27/28, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269161 Nr: 425-08.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Savio de Brito Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação Judicial, certifico que a data da audiência designada às 

folhas 62, fora remarcada para o dia 16/05/2018 às 14:30 horas.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172313 Nr: 5213-41.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elói Grison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Castro Arantes, Espólio de Eduardo dos 

Santos Penteado, Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

1.Uma vez que os imóveis não estão registrados em nome do falecido 

Eduardo, o requerente apenas se sub-roga nos direitos do autor da 

herança perante o proprietário dos bens (Empresa Côrtes Imobiliária), de 

modo que cabe a ele procurar a imobiliária, munido do alvará, a fim de que 

lhe seja fornecida a escritura e/ou autorização de registro.

2.Se não conseguir extrajudicialmente/amigavelmente o registro, deverá 

ingressar com ação de adjudicação compulsória ou outra que entender 

cabível perante a imobiliária proprietária.

3.Assim, INDEFIRO o pedido subentendido da petição de fls.112/114 de 

impor ao Cartório a obrigação de registrar em nome do postulante os bens 

indicados na petição inicial.

4.Já tendo o feito esgotado a sua finalidade, decorridos os prazos 

recursais previstos em lei, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68145 Nr: 1667-85.2007.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. Bettini Corretora - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Henrique Vergilio Farias, Justino 

Nogueira de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Intimo o advogado Sandro Luis Costa Saggin, para no prazo de 24 horas, 

devolver os presentes autos de codigo 68145, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 1204-17.2005.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Welen 

Nara Lira Aguiar, Jullye da Silva Lira, Dieyme da Silva Lira, Laura da Silva 

Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 18.483-O, Jairo 

Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

1204-17.2005.811.0004, Protocolo 50889, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166843 Nr: 9426-27.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAL, DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 76, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - 

AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular 

andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271536 Nr: 1984-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial e Logistica Paraibano Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Administração 

Tributária de Barra do Garças/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na petição 

inicial.12.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I). 13.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 14.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255888 Nr: 10163-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Martins, Espólio de Ariston Martins dos Reis
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 40, consta Alvará para liberação de valores em favor da autora, 

Ana Maria Martins. Contudo, às fls.42 verifico manifestação da requerente 

pugnando por nova expedição de alvará, uma vez que o valor a ser 

levantado fora direcionado ao INSS, demonstração que se faz por meio do 

extrato bancário de fls. 55.

2. Assim, DEFIRO na integra do pedido de folhas 42, devendo a nobre 

Gestora expedir alvará eletrônico destinado ao INSS, observando-se as 

formalidades legais.

 3. Após, cumpra-se a parte final da sentença de folhas 37 e verso.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) kayo para devolução 

dos autos Protocolo 267571, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3433 Nr: 885-64.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles 

Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIANG DE GOMES - 

OAB:2866/GO, ORLANDO PINTO DE AMORIM - OAB:1817, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - 

OAB:5102/GO, THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO PEREIRA 

GOMES RIBEIRO, para devolução dos autos nº 885-64.1996.811.0004, 

Protocolo 3433, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 6905-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória 

Cabral Rezende, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Jullye da Silva 

Lira, Dieyme da Silva Lira, Welen Nara Lira Aguiar, Laura da Silva Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 

18.483-O, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

6905-46.2011.811.0004, Protocolo 155126, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271195 Nr: 1726-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de justiça gratuita postulado pela requerente, ante a 

falta de prova de sua hipossuficiência financeira. 6.INTIME-SE a autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução 

do mérito. 7.Ademais, verifico que a parte autora não apresentou valor a 

ser atribuída à causa, o que inviabiliza seu regular processamento. Assim, 

INTIME-SE para emendar a petição inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

adequando os pedidos iniciais ao disposto no artigo 292, I c/c artigo 319, 

inc. V, sob pena de indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).8.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me 

concluso para decisão. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160472 Nr: 1087-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gonçalves Ramos Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ROBERTO 

BENEDETI, para devolução dos autos nº 1087-79.2012.811.0004, 

Protocolo 160472, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163763 Nr: 5427-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bismaq Santos Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT 18071A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 113/114 a parte autora pugnou pela desistência e 

extinção da ação, uma vez que alega não possuir interesse processual na 

continuação do feito.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Sem custas e taxas, uma vez que já recolhidas às fls.29/33. Sem 

honorários de advogado, por sequer haver formado relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269939 Nr: 976-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel da Costa Deliberalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Primo Deliberali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO15.Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, RECEBO 

o pedido de abertura de inventário formulado pelo requerente. 

16.Entretanto, a luz do que disciplina o inciso II do artigo 617 do CPC/2015, 

nomeio para que desempenhe o encargo de inventariante nestes autos o 
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herdeiro RONALDO MARAN DELIBERALI que deverá ser intimado para 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias. 17.Determino, outrossim, que 

proceda a emenda à inicial, no intuito de indicar o valor da causa, bem 

como que preste as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, observando-se os incisos do art.620,C.P.C. (art.617, 

parágrafo único, C.P.C).18.Feitas as primeiras declarações, com cópia, 

CITEM-SE os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, 

C.P.C.).19.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, C.P.C.).20.DEFIRO ao requerente, o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, C.P.C.21.Proceda-se 

ao cadastro dos herdeiros junto ao sistema APOLO.22.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238423 Nr: 15102-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi, Daniel Oliveira 

Favretto, Humberto Henrique Valoes dos Santos, LUSIMAR LUZ 

ASSUNÇÃO, Desconhecido (Confinante do Imóvel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266781 Nr: 17213-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Rocha Aires de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiza Joaquina Rocha Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por ELENICE ROCHA AIRES DE 

BARROS em face de ESPÓLIO DE LUIZA JOAQUINA ROCHA AIRES.

2. Às folhas fls. 16, a parte autora manifestou pela desistência da ação, 

vez que sustenta que não ter mais interesse no feito por estarem 

concordes todos os herdeiros, motivo pelo qual optaram pela realização 

do inventário por via extrajudicial.

3. Em seguida, retornaram os autos conclusos.

4. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Sem custas, eis que já recolhidas às fls. 11 e verso.

 6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33502 Nr: 285-96.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Cristina Rodrigues Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores & Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Jose Bonatto - 

OAB:25698/PR, GABRIEL LOPES TEIXEIRA - OAB:5397/GO, MÔSAR 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO, Raul Darci Dolzan - 

OAB:MT 2.496-B, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por VALÉRIA 

CRISTINA RODRIGUES FARIAS em desfavor de RIAMA TRATORES E 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 366 que determinou a 

indisponibilidade de valores em ativos bancários do executado. A 

indisponibilidade restou parcialmente positiva, conforme fls. 366.

 3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, 

quedando-se inerte (fls.375). Por sua vez, o exequente trouxe aos autos 

manifestação acerca dos valores bloqueados, bem como pela expedição 

de alvará judicial em seu favor, bem como dando por quitada a obrigação 

(fls. 372).

4. É O RELATO. E DECIDO.

5. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

6. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 372, devendo ser expedido 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, 

conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 371, em favor da 

parte exequente na conta disposta às fls. 372.

7. Custas pelo executado.

8. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103462 Nr: 8466-42.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, vinícios de moraes 

oliveira - OAB:34.487 go, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. As folhas 189/190 o Exequente pugna pela decretação da prisão civil 

do réu ante a sua manifesta inércia, bem como pela consulta junto ao 

sistema INFOJUD.

2. O Ministério Público Estadual pugnou pelo deferimento do pleito, fls. 

193/194.

3. Pois bem,

 4. Compulsando os autos verifico que esta ação se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INERENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

ALIMENTOS, cujo trâmite é o disposto no artigo 523 c/c 824 e ss. do 

CPC/2015, antigo 732 do CPC/73.

 5. Ou seja, segue o rito de expropriação patrimonial que não comtempla o 

deferimento da decretação da prisão civil do devedor nos termos do § 8º 

do artigo 528 do CPC/2015.

 6. Posto isto, INDEFIRO de plano o pedido de prisão civil do réu formulado 

às folhas 190 ante a vedação contida no § 8º do artigo 528 do CPC/2015.

 7. Caso queira, poderá o requerente intentar contra o Executado novo 

pedido de cumprimento de sentença, observando-se o contido no artigo § 

7º e caput do artigo 528 do CPC/2015.

8. Por fim, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter as últimas declaração de imposto de renda do executado, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

9. Ressalte-se que a cópia da declaração deverá ser mantida em arquivo 

específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, podendo ser 

manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o fim exclusivo 

de averiguar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

10. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar 
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no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

11. As Providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189266 Nr: 9701-05.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Morais Bonfim, Tereza dos Santos Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva, Fabrícia Souza de Amorim Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico manifestação do executado 

manifestando às fls. 99 informando seu total cumprimento da obrigação 

avençada, bem como requerendo a intimação do exequente para proceder 

a transferência do imóvel, objeto do acordo de fls. 80 e verso.

2. Adiante, os exequentes trazem aos autos a Escritura Pública 

devidamente outorgada ao executado para transferência do imóvel em 

questão.

3. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

4. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

5. Custas pelo executado.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 7. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, Lucineide Maria de Almeida 

Albuquerque - OAB:72973/SP, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PAULO 

GONSALVES DE REZENDE, para devolução dos autos nº 

1364-95.2012.811.0004, Protocolo 160688, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171708 Nr: 4503-21.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Samartino de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos demonstrativo de cálculo atualizado em observância ao art. 534, do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento do cumprimento de sentença 

requerido às fls.117/120.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238176 Nr: 14931-57.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Fontes de Migueli, Hélio Britto Di Migueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Reimer Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro A. Carvalho J. 

Perreira - OAB:18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Vistos.

 1. ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste pelo prazo legal, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

2. Após voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161134 Nr: 1966-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Santana Machado, Maria Ferreira de 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1966-86.2012.811.0004, 

Protocolo 161134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155906 Nr: 8022-72.2011.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Kaktin dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Eliane John - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO 

SGUIZARDI, para devolução dos autos nº 8022-72.2011.811.0004, 

Protocolo 155906, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210297 Nr: 9731-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 9731-06.2015.811.0004, Protocolo 

210297, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72678 Nr: 5917-64.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BARRETO DE SOUZA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 5917-64.2007.811.0004, Protocolo 

72678, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155330 Nr: 7194-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira Rosa - 

OAB:OAB/MT 17929

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 7194-76.2011.811.0004, Protocolo 

155330, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92898 Nr: 6641-97.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 6641-97.2009.811.0004, Protocolo 

92898, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102959 Nr: 7963-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 7963-21.2010.811.0004, Protocolo 

102959, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209484 Nr: 9217-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wissam Kamal de Aguiar Amui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 9217-53.2015.811.0004, Protocolo 

209484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259758 Nr: 12730-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. P. WEHREM, Conceição Batista Pereira 

Wehren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 12730-58.2017.811.0004, Protocolo 

259758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27085 Nr: 136-37.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iate Clube de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 136-37.2002.811.0004, Protocolo 

27085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162790 Nr: 4084-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Progresso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 4084-35.2012.811.0004, Protocolo 

162790, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181286 Nr: 3160-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvêncio Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 3160-53.2014.811.0004, Protocolo 

181286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242127 Nr: 794-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Cardoso de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 794-36.2017.811.0004, Protocolo 

242127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 221022 Nr: 3435-31.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Lazaro Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre petição de folhas 160/168, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269450 Nr: 658-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Alzira Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO AILTON DA CUNHA - 

OAB:39787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por 

ausência dos requisitos legais. 30.INDEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. 31.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 25 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).32.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 33.Realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11º, CPC/2015).34.Não havendo composição entre as partes, 

decorrido o prazo para contestação, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.35.DEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final do 

processo. 36.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271631 Nr: 2047-25.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Pereira Salgado, Natália Talita Jung Fonseca, 

Waléria Aparecida Moreira dos Santos, Gabrielle Dar'c Banczek Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO POR DORACI 

PEREIRA SALGADO E OUTROS EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

2. Ao analisar os autos, constato que o demandante cometeu mera 

irregularidade ao indicar o Governador no polo passivo, porquanto 

pretende adentrar contra o Estado de Mato Grosso.

 3. Assim, antes de apreciar o pedido de urgência, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, alterar o polo 

passivo da demanda para incluir o Estado de Mato Grosso. No mesmo 

prazo, deverá o demandante acostar ao feito o documento pessoal de 

Waleria Aparecida Moreira dos Santos. Em caso de descumprimento, a 

petição inicial será indeferida, conforme o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do CPC/2015.

4. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve o postulante no 

prazo de 10 (dez) dias fazer prova do alegado, mediante documento que 

entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237606 Nr: 14543-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raides Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Lucas Bernardino - OAB:12.027

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial formulado por Raides Aires 

da Costa Galvão em face de Robisson Galvão de Sousa.

 2. Cumpra-se a decisão de fls. 49/50, procedendo-se a intimação do 

executado para restabelecer o plano de saúde da exequente.

3. Em seguida, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229265 Nr: 8594-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odoni Mesquita Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Torixoréu, Valdemar de Oliveira Alves, Osvaldo Ferreira da 

Silva, Maria Lúcia Rocha da Silva, Deon Nunes da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 1033/1060 apresentado 

pela parte impetrante, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada/impetrada para contrarrazoar no prazo de 

quinze dias, após, ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 270291 Nr: 1202-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Águas de 

Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pereira 

Rodrigues Alves - OAB:243012/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação popular ajuizada por SERGIO MARITNS DE SOUZA 

QUEIROZ em face do Município de Barra do Garças e Águas de Barra do 

Garças Ltda, todos qualificados nos autos.

2. CITEM-SE os réus para contestarem a presente ação, nos prazos do 

art.7º, inciso IV, da Lei 4.717/1965.

 3. DETERMINO aos requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem nos autos a cópia do contrato de concessão do serviço de 

água e coleta de esgoto na zona urbana deste Município, bem como seus 

respectivos anexos, consoante disposto no art.7º, inciso I, alínea “b”, da 

Lei 4.717/195. Conste no referido mandado a advertência de que o 

descumprimento deste comando ensejará em crime de desobediência, 

consoante disposto no art.330, do Código Penal.

4. Não será designada audiência de conciliação/mediação por não se 

aplicar ao caso.

5. Após, abra-se vistas ao Ministério Público pelo prazo legal.

 6. Citem-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173562 Nr: 6763-71.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 271408 Nr: 1900-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Monteiro Neto, Everaldo Araujo Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Sousa de Freitas, Detran / MT - 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2018, às 14h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu defensor.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269775 Nr: 865-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Mendes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto, ante a presença dos requisitos legais, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pleiteado e DETERMINO que a parte autora 

seja intimada em 05 (cinco) dias, para que promova o depósito das 

parcelas vencidas, correspondente aos meses de outubro de 2017 a 

fevereiro de 2018. No que concerne ao depósito das parcelas vincendas, 

consigno a data do dia 09, para a quitação periódica das prestações, sob 

pena de incidência de juros de mora na forma contratado entre as 

partes.18.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 25.04.2018, às 16h30min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE 

o autor por meio de seu advogado.19.Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC/2015. 20.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 21.DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme art. 99, §§ 2º e 3º, CPC.22.DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova.23.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211708 Nr: 10509-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Maria Jaira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter George Ramalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Vistos.

 Cuida-se de EMBARGOS DE DEVEDOR movida por SINTESBRE – 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE 

BARRA DO GARÇAS em desfavor de WALTER GEORGE RAMALHO DE 

LIMA, todos qualificados nos autos.

 Tendo em vista que nos contratos objeto da demanda constam que a 

condição de pagamento dos serviços deu-se à vista e a fim de elucidar os 

fatos arguidos na inicial, INTIME-SE o embargante para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar nos autos comprovante de pagamento dos 

serviços contratados, como prova do juízo, nos termos do artigo 370, do 

Código de Processo Civil.

Após a juntada dos documentos, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179771 Nr: 1735-88.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Vieira Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, para no prazo 

de quinze dias, requerem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 266091 Nr: 16837-48.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

fazer comparecer na secretaria da segunda vara cível, em uma mesma 

data, no prazo maximo de cinco dias, a parte autora e as testemunhas 

descritas às folhas 05, para assinarem o termo de apresentação do 

testamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 270548 Nr: 1379-54.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELA FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.8.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253354 Nr: 8588-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Soares Vargas, Daniel Soares Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Maciel Mendes 

Borges - OAB:76323/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169614 Nr: 1743-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellika da Silva Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268775 Nr: 140-15.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Cunha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência pleiteado.16.CITE-SE a requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 18.04.2018, às 17h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.17.Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015. 18.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253002 Nr: 8367-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Silva de Jesus, Rafael de Souza Santos Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.
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 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218579 Nr: 2002-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que na data aprazada o Magistrado Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em licença médica e que, 

este magistrado responde cumulativamente neste período pela 1ª e 2ª 

Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam 

urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de matéria afetas 

a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada ante a 

impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177484 Nr: 11708-04.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Mendes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, para no prazo 

de quinze dias, requererem o que de direito.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258360 Nr: 11742-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteia a concessão 

da gratuidade da justiça.

 2. Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

3. Frente ao exposto INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do 

Código de Processo Civil/2015, devendo aportar ao feito cópia de suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento 

atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ou em igual 

prazo recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164288 Nr: 6032-12.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Valdirene de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Processo nº 6032-12.2012– Código 164288

Vistos.

Diga o autor acerca da certidão retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271927 Nr: 2231-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2231-78.2018 – Código nº 271927

SENTENÇA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Nacional Indústria e 

Comércio de Madeiras LTDA EPP em face do Estado de Mato 

Grosso/Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por ato supostamente 

ilegal e arbitrário.

 Alega a impetrante, em apertada síntese, que teve sua carga de madeira 

apreendida pela SEMA, através de sua Base Operativa de Barra do 

Garças/MT, uma vez que a qualidade da madeira estaria em desacordo 

com o DOF – Documento de Origem Florestal.

É o relatório. Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade.

No presente caso, verifica-se a ausência de comprovação do ato ilegal, 

carecendo, a inicial de pressupostos para impetração do mandado de 

segurança.

Assim, identificando nos autos a carência do ato tido como coator, 

vislumbra-se a falta de pressuposto específico da ação, qual seja, do 

mandado de segurança, que, impetrado, deve estar robusto de suas 

peculiaridades.

 Caracterizada a ausência do pressuposto de constituição, que se 

apresenta como mínimo básico para averiguação deste Juízo, não pode a 

demanda prosperar, comprometendo-se o desenvolvimento válido e 

regular do processo, sob pena de estar o mesmo, posteriormente, eivado 

de vícios insanáveis. Dessa monta, a medida que se faz imperativa é, 

indubitavelmente, o indeferimento da inicial do presente mandado de 

segurança.

Isto posto, ante à insuficiência apresentada na ação, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268991 Nr: 291-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LRN, EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 291-78.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268991

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS CONSENSUAL 

proposta por LARISSA RODRIGUES NASCIMENTO E EDUARDO DOS 

SANTOS MANCIOLLI.

Considerando que um dos requerentes pugnou expressamente, à fls. 

14/15, o desejo de desistência do acordo avençado em composição 

extrajudicial com a outra requerente, INTIME-SE a requerente LARISSA 

RODRIGUES NASCIMENTO, no prazo legal, para manifestar, nos autos, 

acerca do pedido do coautor.

 INTIME-SE, também, o Ministério Público para intervir e manifestar no feito 

como fiscal da ordem jurídica, uma vez que consta interesse de incapaz 

na demanda, conforme determina o art. 178, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Findo os prazos, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 01 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166974 Nr: 9587-37.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Roberto da Silva, Carlos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9587-37.2012.811.0004 – Código nº 166974

Vistos.

Para os fins já determinados às fls. 39, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual com carga dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184363 Nr: 5771-76.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Candida Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5771-76.2014.811.0004 – Código nº 184363

Vistos.

INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos. Se nada requerido em 30 

(trinta) dias, remeta-os ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 6185-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tri Dimensão Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fares Guilherme Leal Chalub Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Bove Coletto - 

OAB:155.071-SP, Josmeyr Alves de Oliveira - OAB:81717/SP, 

Luciana Camardella Martins Costa - OAB:240050/SP, MAGNO 

ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Ricardo Fameli - OAB:8717/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 115/119, sem distribuição da mesma, 

em virtude da falta de pagamento das custas, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264947 Nr: 16141-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César de Souza Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benfamito Borges Morais de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos Monitórios de fls. 29/52, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244540 Nr: 2430-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Miranda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdevino Miranda de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 42, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 11842-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wesley de Jesus Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Editora e Distribuidora de Livros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE 

- OAB:251.594 SP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 96/103, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257007 Nr: 10865-97.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Peixoto Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 10865-97.2017.811.0004– CÓDIGO Nº 257007

Vistos.
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Tendo em vista a necessidade de realização de perícia médica para que 

responda os quesitos formulados pelas partes e a ausência de cadastro 

de médico especializado no âmbito do Tribunal de Justiça, OFICIE-SE o 

Conselho Regional de Medicina (CRM) para que indique profissional médico 

habilitado para tanto nesta Comarca.

INFORME, no expediente, que, ao profissional, serão arbitrados honorários 

periciais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2º da Resolução 

CNJ-RES-2016/232.

Quanto ao pedido de tutela de urgência juntado às fls. 195/200, INDEFIRO 

o pedido ante a presunção de legitimidade do ato administrativo em 

indeferir a prorrogação do benefício ao autor. Ademais, somente após a 

realização da imparcial perícia judicial, haverá elementos mais 

contundentes para análise do pleito.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262237 Nr: 14397-79.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclébio dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 49/90, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178988 Nr: 1021-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para apresentar as matriculas 

atualizadas, bem como a certidão negativa de tributos estaduai e 

municipais dos referridos imóveis para posteriormente o banco exequente 

informar acerca de sua conconância ou não sobre a penhora, no prazo de 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268646 Nr: 48-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251359 Nr: 7233-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida, Rosiany Nunes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do EXEQUENTE, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 95, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177039 Nr: 11187-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinelma Rosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SOUSA CEI - 

OAB:OAB/AM 8.349, ANDRÉIA REGINA PEREIRA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/AC 3.979, ANDRESSA FREITAS BORGES - OAB:OAB/MT 

14.639, ANNE BOTELHO CORDEIRO - OAB:OAB/RO 4.370, CARLOS 

ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER 

LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 11.378, DOUGLAS TADEU 

MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.251, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 9.270, IRLANE CAROLINA BARROS - OAB:OAB/MT 

17.635, LAÍS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, PAULO CESAR 

MACHADO RIBEIRO - OAB:OAB/14.949, Rodrigo Sampaio de Siqueira 

- OAB:9.259/MT, RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO NETO - OAB:OAB/MT 

18.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 177039

Vistos.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

houve bloqueio de valores parciais ao da ordem inicial.

 Expedida carta de intimação pelo correio para intimação do executado, 

esta restou-se infrutífera, conforme se vê a fls.115.

 Tendo em vista que o requerido encontra-se em local desconhecido, 

sendo seu dever manter endereço atualizado nos autos, defiro o pedido 

da parte autora.

Expeça-se alvará de levantamento do numerário depositado na conta 

única deste Juízo, devendo o valor ser transferido na conta bancária 

informada pelo exequente (fls.114).

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5910 Nr: 602-75.1995.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRANDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 602-75.1995.811.0004 (CÓD. 5910)

AÇÃO DE EXECUÇÃO

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: ROBERTO BRANDEL

 Vistos.

Ciente do pedido retro.
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No entanto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atualizar o débito.

Após, voltem-me conclusos para providências cabíveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186142 Nr: 7208-55.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Dias de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7208-55.2014.811.0004 – Código nº 186142

Vistos.

Intime-se a parte autora para recolher custas em 02 (duas) parcelas 

iguais, mensais e sucessivas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176384 Nr: 10360-48.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Melo Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10360-48.2013.811.0004 – Código nº 176384

Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Se nada requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4949-68.2006.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Cristo Redentor Ltda, José Antônio 

Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - 

OAB:GO 19.638

 Processo nº 4949-68.2006.811.0004 – Código 61815

Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Se nada requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194387 Nr: 102-08.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Rodrigues Vieira, Balduino Lopes Neto, 

Carina de Oliveira Borges, Cleverson Alves de Oliveira, Cristina Rodrigues 

Vieira, Jucielly Monte de Oliveira Andrade Lopes, Lázaro Bento Ribeiro, 

Vanderley Quintino Carrijo, Otacilia Rodrigues Batista, Sebastião Tavares 

Roldão, Sandra Carrijo de Freitas, Louracy dos Santos Sales, Maria da 

Glória Pereira Roldão, Olguima Ana Cardoso Benini, Paulo Bernardo 

Câmara, Welison Rodrigues Borges, Deuselia Paz Camara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Elayne Bento Pereira - OAB:MT 10.214-B

 Processo nº 102-08.2015.811.0004 – Código nº 194387

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

Se nada requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209544 Nr: 9262-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vale da Serra Comércio de Combústiveis e Lubrificantes 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Darolt Transportes Importação e 

Exportação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Soares da Silva Neto 

- OAB:OAB/SC14782

 INTIMAÇÃO da exequente, acerca do teor da r. decisão, a seguri 

transcrita: "Vistos.Tendo em vista que a penhora online nas contas do 

executado via sistema BACENJUD restou infrutífera, conforme extrato 

anexo, defiro o pedido constante na manifestação de fls.144/145, no que 

tange à expedição de ofícios às Cooperativas de Créditos SICREDI, 

SICOOB e UNICRED. Após, abra-se vista ao autor. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195327 Nr: 714-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Luiz Brachtvogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernane Leal de Souza, Uelta Francisca 

Barbosa Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - OAB:15599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 Processo nº 714-43.2015 – Código 195327

Vistos.

Sabe-se que o artigo 400 do Código de Processo Civil impõe a solução 

para a desobediência da parte pelas regras dos ônus processuais, 

garantido o contraditório, diga o autor em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos, ficando sobrestado o despacho de fls.153 até decisão 

em contrário.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 52186 Nr: 1569-71.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 Vistos.

Em face do pedido de desbloqueio feito pelo exequente, defiro quanto à 

devolução do numerário bloqueado, de acordo com a manifestação da 

parte autora (fls. 116/117).

No tocante às pedras preciosas dadas em garantia da execução, será 

mantida a penhora até o pagamento integral do débito.

Expeça-se alvará judicial do valor bloqueado em favor do executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235907 Nr: 13350-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Juveniz dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. I. Carvalho Fernandes Concessionária 

Kasinski, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160,493-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 42, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252202 Nr: 7810-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinei Santos da Luz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Emivaldo José Alves, Maria dos 

Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 Vistos.

Esclareçam as partes, trazendo certidão, se for o caso, se o genitor do 

"de cujus' é pré-morto.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 1708-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MASSA BIANCOFIORE - 

OAB:277.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1708-66.2018.811.0004 - Cód. 271143

Vistos.

Para realização do ato deprecado, designo dia 05 de abril de 2018 às 

13h00min.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 Intime-se a testemunha inquirida no endereço mencionado nos autos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99081 Nr: 4087-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 INTIMAÇÃO das partes para no prazo de 05 (cinco)dias, se manifestarem 

acerca do auto de Avaliação de fl. 191/192, sob pena de aceitação tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252832 Nr: 8240-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEO, MO, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 8240-90.2017.811.0004 – CÓDIGO: 252832

Vistos.

Tendo em vista que o requerido não compareceu nas audiências 

anteriormente designadas em razão de não haver tempo hábil para 

cumprimento da precatória, designo nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13 de junho de 2018 às 14h00min.

Cite-se o requerido, via missiva, e o intime da data da solenidade marcada.

Intimem-se a parte autora.

 Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228753 Nr: 8223-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFAdA, ERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8223-88.2016.811.0004 (CÓD. 228753)

Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente, conforme requerido na 

manifestação retro.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207353 Nr: 7954-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lazaro Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155847 Nr: 7929-12.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MYMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dittrich Neto - 

OAB:59.368-D, José Luiz Marques - OAB:58435-D/SP

 Ante ao exposto, decido:Acolho a exceção de pré-executividade 

apresentada, e, por conseguinte julgo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.Promova 

com o levantamento dos valores bloqueados, intimando o executado para 

que traga aos autos o numero da conta para depósito, expedindo-se 

alvará, se for o caso.Sem condenação em custas. Condeno a exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais).Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

a r q u i v e - s e  p r o c e d e n d o - s e  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 269551 Nr: 708-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBm, KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido de alimentos proposto por EDUARDA BORTOLANZA 

MENDES, menor impúbere, representado por sua genitora Sra. Kamila 

Botolanza de Souza, em face de Diego Marcos Mendes da Silva. Requer o 

arbitramento de alimentos provisórios no importe de 01(um) salário mínimo 

vigente. Brevemente relatado.

 Merece acolhimento o requerimento de fixação dos alimentos provisórios 

já que está devidamente comprovada a relação paterno-filial, conforme 

exigido pelo art. 4º da Lei 5.478/68.

 Assim, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, que atualmente corresponde a R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um reais e dez centavos).

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 II – Fixo em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) os 

alimentos provisórios, os quais deverão ser depositados em conta a ser 

indicada pela autora.

 III – Designo para o dia 10 de maio de 2018, às 13:30 (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

 IV – Cite-se o requerido, via missiva, bem como intime-o da data da 

audiência acima designada, observando-se o art. 5o, §§ 1o e 2o. da Lei 

5.478/68 e o art. 695, § 1º do CPC.

 V – Intime-se pessoalmente a representante da requerente, constando 

advertência do art. 8º da Lei 5.478/68.

 VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263341 Nr: 15077-64.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

 1. Intime-se a parte autora para, que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

justificativa plausível, tendo em vista que não compareceu a audiência, 

sob pena de multa nos termos do art. 334, §8º do CPC.

2. Certifique-se a secretária, quanto a apresentação de contestação pelo 

requerido ou decurso do prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252480 Nr: 7969-81.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique-se a Secretaria quanto apresentação de contestação.

2. Havendo apresentação de contestação, intime-se a parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, impugna-la.

3. Em caso negativo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234424 Nr: 12324-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

complemento do pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos 

a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270149 Nr: 1134-43.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elwes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, como por exemplo a notificação que o autor teria recebido sob 

alegação de que teria abandonado o emprego, a qual contra notificou (fls. 

26/28).AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA 

MEDIDA. 1. Para concessão da antecipação de tutela é imprescindível a 

demonstração da prova inequívoca apta a proporcionar o pleno 

convencimento. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, pela 
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própria natureza da lide, inexiste prova evidente, livre de qualquer dúvida, 

aferível de plano. 3. Patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, não sendo possível a concessão da tutela reclamada em face da 

proibição expressa do § 3º do art. 300 do NCPC. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL; AI 0803034-94.2015.8.02.0000; 

Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro; DJAL 20/04/2017; Pág. 61) NCPC, art. 

300No aspecto, além da ausência da verossimilhança do direito alegado, 

também não resta caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, tendo em vista o aforamento da demanda originária um 

ano e meio após a exoneração do servidor.Face ao exposto, com fulcro 

no artigo 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de antecipação de 

tutela, eis que ausentes os requisitos legais.CITE-SE o Requerido para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção 

de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 235565 Nr: 13119-77.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPdSS, PdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DO 

ESTADO DO PARÁ - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este magistrado se encontrará participando do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC; Congresso Internacional 

do FONAMEC com o tema: “Novas Tecnologias para a mediação – Desafio 

para o século XXI”, que se realizará nos dias 07 e 08 de março de 2018, 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com deslocamento dia 

06 e retorno dia 09 do referido mês, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 05 de junho de 2018, às 

14h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221190 Nr: 3551-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se dos valores depositados às fls. 98, sob pena de 

concordância tácita.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262845 Nr: 14759-81.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Menezes Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Bom 

Jardim de Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se as partes a especifiquem provas que ainda pretendam 

produzir, justificando-as de modo pormenorizado, sob pena de seu 

indeferimento em caso de inércia ou falta de justificação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239651 Nr: 16015-93.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Medalha Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257813 Nr: 11340-53.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPF, FPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a informação quanto a não realização da citação do 

requerido às fls. 36, REDESIGNO para o dia 07 de junho de 2018, às 

13h30min (MT) audiência de conciliação que será realizado no Centro de 

Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, pessoalmente, a comparecer, com as advertências 

do art. 8º da Lei 5.478/68.

3. Adite-se à carta precatória expedida às fls. 24, informando quanto à 

nova data da audiência, citando o requerido, bem como intimando-o da 

data da solenidade redesignada, devendo ser observado o art. 5º, §§ 1º e 

2º da Lei 5.478/68.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171932 Nr: 4749-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdA, VAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, comparecer em juízo e informar quanto a veracidade das 

alegações de fl. 48, a saber, a morte do Executado. Deverá ainda atualizar 

seu endereço.

Advirta-se o Meirinho que a busca a autora deve se limitar ao endereço 

dado na exordial.

 Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 1861-02.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldori Pedó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237225 Nr: 14280-25.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocsa Esteves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Vieira Castro - 

OAB:48689/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

OAB:23507/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 VISTOS.

Tendo em vista que este magistrado se encontrará participando do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC; Congresso Internacional 

do FONAMEC com o tema: “Novas Tecnologias para a mediação – Desafio 

para o século XXI”, que se realizará nos dias 07 e 08 de março de 2018, 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com deslocamento dia 

06 e retorno dia 09 do referido mês, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 06 de junho de 2018, às 

14h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239649 Nr: 16013-26.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenice Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167288 Nr: 10048-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Almeida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Expeça-se mandado de avaliação e penhora do veículo automotor 

indicado a ser cumprido no endereço do executado e/ou da empresa 

Solução Móveis para Escritório, devendo o executado ser intimado da 

mesma imediatamente ou via postal nos termos do art. 841, §2º do 

CPC.Cumprido o item acima, abra-se vistas às partes para se 
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manifestarem, no prazo de 10 (cinco) dias, sobre a avaliação, e que o 

exequente informe, no mesmo ato, sobre a intenção de adjudicar ou 

alienar o bem, conforme lhe é de direito, art. 825, I e II do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Barra do Garças, 01 de março de 

2018. FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224875 Nr: 5822-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Medalha Ltda EPP, Leticia Bontempo Brum 

Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239161 Nr: 15612-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiano Barroso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244998 Nr: 2772-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239163 Nr: 15614-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acidemando de Moraes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 
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Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239550 Nr: 15925-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arísio Monteiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225428 Nr: 6158-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenice Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249914 Nr: 6125-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFSM, APdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A autora se manifestou ás fls. 41/44 declarando terem feito as partes um 

acordo verbal, entretanto, não há que se falar na homologação do mesmo 

em face do fato de que a autora não apresentou nos autos os termos 

exatos.

Portanto, defiro o pleito ministerial retro.

CITE-SE pessoalmente a parte executada, para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca do pedido de desistência do feito.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270684 Nr: 1454-93.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenes Oliveira Hilário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, de acordo com o parecer técnico encaminhado pelo Nat, 

que indicou diversos outros medicamentos, como substituto adequado aos 

medicamentos pleiteados pela autora, e sendo estes componentes da 

relação de medicamentos fornecidos pelo SUS, INDEFIRO a liminar 

pleiteada ante a alternativa medicamentosa e ambulatorial apresentada 

pelo NAT.1.Designo audiência para interrogatório do requerido, a ser 

realizada no dia 31 de maio de 2018, às 13:00 horas, podendo este ser 

localizado no endereço declinado as fls.15, com utilização de força policial 

se necessário. 2. Tendo em vista a urgência da medida, oficie-se ao 

Secretário Estadual de Saúde, comunicando-lhe o teor desta decisão, bem 

como ao Diretor Geral do CIAP-Adalto Botelho para, em 03 dias, a contar 

da intimação, informar se há vaga disponível para tratamento mental.3. 

Consigne-se no mandado que poderá o requerido impugnar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência designada, podendo 

também constituir advogado para defender-se.Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186953 Nr: 7831-22.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE e DEFIRO o pedido de guarda definitiva e por prazo 

indeterminado do menor Davi Oliveira Barcelos a sua genitora Agna 

Rozana de Oliveira Machado. Lavre-se termo de guarda definitiva. 

Intime-se para assinatura, aguardando em cartório por 30 (trinta) dias. 

Após o prazo e ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas per t inentes.Not i f ique-se o  Min is tér io  Públ ico .Sem 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228675 Nr: 8169-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Intime-se o requerido para, que no prazo de 10 (dez) dias junte aos 

autos a Apólice do Seguros Automáticos de Penhor Rural.

3. Após, voltem-me para deliberar.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94463 Nr: 8218-13.2009.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Assumpção, Caixa de Previdência 

dos Funcionários Banco do Brasil - PREVI, SALETE MARIA MARCOLAN DI 

DOMENICO, José Eurípedes Furtado de Souza, Joana Maria Ferrereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Barros 

Otoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz Alarcón - OAB:37.007

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado, valor este 

que deverá ser depositado na seguinte conta bancária: CONTA 

CORRENTE Nº 35682-4, AGÊNCIA 71404, BANCO DO BRASIL, DIRETORIA 

DO FORO – OFICIAIS DE JUSTIÇA, comprovando nos autos o depósito 

efetivado, em DUAS VIAS (o original do comprovante de depósito mais 

uma cópia), no prazo de 10 (dez) dias; ou ofereça os meios suficientes e 

necessários ao cumprimento do mandado judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246442 Nr: 3818-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Inocêncio, LATICÍNIOS CAJES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana rita dos reis petraroli - 

OAB:SP/130291, Victor José Petraroli Neto - OAB:SP/31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268605 Nr: 20-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vargas Comércio de Peças Eireli - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266089 Nr: 16836-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ranulfo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SANTIAGO FREITAS 

DINIZ - OAB:16.066/MT, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 47/86 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 263140 Nr: 14957-21.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:17.669, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - OAB:19.654, 

TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A, TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA 

- OAB:19.654

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 55/101 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263100 Nr: 14938-15.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 55/75 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239654 Nr: 16019-33.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. D. Oliveira EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 

146.977

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 109/133 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208897 Nr: 8836-45.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a proposta do Perito, em fls. 55/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178414 Nr: 339-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coracy Pereira Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de fls. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168233 Nr: 11258-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários 

do Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Lopes Vieira 

Vidaurre - OAB:MT - 12.750

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre o cálculo apresentado em fls. 229, 

conforme despacho de fls. 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208895 Nr: 8834-75.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier da Silva - 

OAB:15338-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os honorários do Perito, acostados 

em fls. 50/58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245804 Nr: 3445-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCGS, VNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE FERREIRA SOUSA - 

OAB:14.817

 VISTOS.

Tendo em vista que este magistrado se encontrará participando do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC; Congresso Internacional 

do FONAMEC com o tema: “Novas Tecnologias para a mediação – Desafio 

para o século XXI”, que se realizará nos dias 07 e 08 de março de 2018, 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com deslocamento dia 

06 e retorno dia 09 do referido mês, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 30 de maio de 2018, às 

13h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228073 Nr: 7784-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 VISTOS.

Tendo em vista que este magistrado se encontrará participando do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC; Congresso Internacional 

do FONAMEC com o tema: “Novas Tecnologias para a mediação – Desafio 

para o século XXI”, que se realizará nos dias 07 e 08 de março de 2018, 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com deslocamento dia 

06 e retorno dia 09 do referido mês, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 30 de maio de 2018, às 

16h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222638 Nr: 4437-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 83.

 2. Intime-se a representante da Requerente, pessoalmente, para 

comparecer à Defensoria Pública e manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, bem como para informar seu novo telefone para 

contato e também se recebeu os alimentos em débito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204670 Nr: 6416-67.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lima Sobrinho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gricyella Alves Mendes Cogo - 

OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizada 

por Sebastião Mendes Moreira em face de Antônia Lima Sobrinho Santos, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Considerando que a requerida tem preferencia na compra dos imóveis em 

discussão, necessário se faz a sua intimação, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca de eventual interesse, sob pena de 

decadência, conforme dispõe os artigos 504 e 1.320 e seguinte do Código 

Civil.

 Após, com a manifestação, diga ao autor para que se manifeste no prazo 

legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244707 Nr: 2554-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMF, EJdSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em vista da impossibilidade de apresentação dos documentos pessoais 

dos avós paternos, e da imprescindibilidade de apresentação de 

documentos hábeis a comprovar a ocorrência de erro material, defiro o 

requerido pelo Ministério Público as fls. 26/27 dos autos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos cópia da certidão de casamento dos avós paternos, 

sob pena de improcedência do pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260205 Nr: 13074-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto dou por saneado o presente feito, pois entendo que a 

causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.8. Deste 

modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 

06 de junho de 2018, às 16:00 horas. 9. Tendo em vista que não foi 

apresentado o rol de testemunhas a serem ouvidas, INTIMO a Requerente, 

para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias. Após, requisito a 

imediata citação das mesmas.10. Ademais, em razão de que hoje vigora 

em nosso ordenamento verdadeiro princípio constitucional processual, 

inserido pela Emenda Constitucional 45, de se assegurar economia e 

celeridade por meio de tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no 

art. 139, V do CPC, na mesma ocasião da audiência acima designada será 

oportunizada as partes nova tentat iva de conci l iação . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243982 Nr: 2054-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 
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Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237349 Nr: 14341-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 229137 Nr: 8514-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFMAF, SAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Moraes Pinto Junior 

- OAB:3652-mt

 VISTOS.

Intimada pela decisão de fls. 166 para que se manifestasse, elaborando 

cálculo correto, a Requerente não se manifestou, conforme certidão de fl. 

170.

INTIME-SE PESSOALMENTE a requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Conforme manifestação do executado ás fls. 172/173, e documentação 

anexa fls. 174/180, OFICIE-SE o Departamento de Pagamento de Pessoal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (DPP TJMT), para que 

regularize a transferência dos valores devidos, para a conta da 

requerente.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196951 Nr: 1815-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Vistos.

Considerando o Termo de Posse retro, proceda-se a intimação do 

requerido observando a decisão de fls. 88.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 72956 Nr: 6190-43.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT, Babton 

Parreira Carvalho Silva, Clayton Tavares Roldão, Walquênia Luciana 

Ribeiro, Ana Maria M. Oliveira, Kamila Peres Rodrigues, Ana Paula Chaves 

Figueiredo Seixas, Thiago Nogueira Cunha, Harlene Nogueira da Silva, 

Rosilda Oliveira Soares, Sebastião Tavares Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099, Ronan de Oliveira 

Souza - OAB:4099/MT

 VISTOS.

Defiro o pleito ministerial de fls.534.

Intime-se o executado, para que, no prazo de 10(dez) dias, apresente 

documentação complementar, como forma de comprovar o cumprimento 

integral da sentença objeto da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268247 Nr: 18211-02.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por Irene Freitas da Silva em 

desfavor de Banco do Brasil s.a.

Recebida a Inicial às fls. 45/46v, deferiu-se a tutela de urgência, 

consubstanciada na determinação para que o banco requerido limitasse 

os descontos na conta corrente da autora à margem consignável de 30% 

dos rendimentos desta, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de 

multa diária de R$ 1.000,00.

O requerido foi citado em 22 de janeiro de 2018, conforme certidão de fls. 

52.

A autora manifestou-se as fls. 54 informando que até a data de 09 de 

fevereiro de 2018, o banco não havia restituído os valores retidos em sua 

conta corrente, razão pela qual requereu a aplicação da multa diária 

fixada.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Denota-se que o requerido foi citado e intimado da liminar concedida no dia 

22 de janeiro de 2018. Sendo assim, nos termos do art. 219 do CPC o 
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prazo de 10 dias findou-se em 05 de fevereiro de 2018.

Todavia, entendo que antes do trânsito em julgado, havendo incerteza até 

mesmo com relação à imutabilidade da obrigação principal, considerando 

que a própria antecipação de tutela pode ser revogada e, com ela, a 

astreinte, não é cabível a sua execução prévia, nem mesmos nos trâmites 

de uma execução provisória.

Assim sendo determino que seja a parte requerida intimada a prestar 

informações quanto ao cumprimento da medida, sob pena de aumento do 

valor fixado a título de multa diária.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271051 Nr: 1657-55.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 12 de abril de 

2018, às 15h00min (horário MT) pelo Centro de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro a gratuidade da Justiça, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219304 Nr: 2377-90.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvonet Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERVA S A, BANCO ITAÚ S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO CARDOSO TONHA - 

OAB:3573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Mariana de Castro Squinca Polizelli - 

OAB:SP 279.626

 VISTOS.

1. As fls. 157/158 a Sr. Gestora certificou que a audiência designada em 

fls. 150/150v, coincide com o feriado Paixão de Cristo.

2. Assim, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 29 

de maio de 2018 às 14:00min (MT).

3. Intimem-se as partes, conforme teor de decisão 150/150v.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263607 Nr: 15255-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda. Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, 

deve manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os 

embargos de declaração para esses fins.No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 69.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 216532 Nr: 777-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Santos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Decisão

Autos de cód. 216532

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 21.03.2018 às 17h00min.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 256558 Nr: 10582-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Maria Dantas Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 256558

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se a citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias, informando-o que se não o fizer 
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ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Barra do Garças - MT, 12.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 4006-12.2010.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmarino Teodoro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Ante a informação de fl. 70, expeça-se mandado objetivando a citação 

pessoal do acusado na cadeia pública.

2.Realizada a citação, desconstituo desde já a suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional determinada à fl. 68.

3.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175687 Nr: 9458-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Luis Jahn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 Sentença

Autos nº 175687

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público imputa em desfavor 

de Evandro Luis Jahn, fato tipificado no art.105,caput do Código Penal;

 Oferecida o benefício da suspensão condicional do processo, em 

audiência de fl.35, determinando condições a serem cumpridas.

 Através de certidão em fl. 39, é informado o cumprimento integral das 

determinações impostas ao sursilando.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu, conforme cota encartada em fl. 40

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Expirado o período de prova, julgo extinta a punibilidade do sursilando à luz 

do art. 89 da Lei n°9.009/95.

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).

[...]

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade em face de Evandro Luis Jahn.

 b) Arquive-se.

Barra do Garças, 23.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194038 Nr: 13112-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Resende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 Sentença

Autos de cód. 194038

1. Relatório

 Trata-se de ação penal em desfavor de Jurany Resende da Cunha pela 

prática do delito insculpido no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em audiência no dia 26/10/2015, foi ofertada ao denunciado Jurany 

Resende da Cunha a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 

02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições contidas no termo 

de audiência admonitória (fl. 72), sendo as mesmas prontamente aceitas 

pelo réu.

Da leitura dos autos verifica-se que o réu deu fiel cumprimento as 

condições impostas, certificado em fl. 83.

 Instado a se manifestar (fl. 83-v), o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu Jurany Resende da Cunha.

 2. Dispositivo

 1. Declaro extinta a punibilidade de Jurany Resende da Cunha nos termos 

do artigo 89, §5°, da Lei n. 9.099/95.

 2. Arquive-se.

3. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 19.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 9420-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidelcino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Decisão

Autos 175654

1. Cumpra-se a decisão retro.

 2. Além disso, manifestem-se as partes quanto a eventual interesse 

probatório na arma.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170172 Nr: 2470-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristiliano Carlos Gomes, Alberto Martins da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARISTILIANO CARLOS GOMES, Rg: 

23382202, Filiação: Denir Silva Gomes e José Gomes, data de nascimento: 

07/09/1969, natural de Snges-PR, convivente, construtor, Telefone 

9234-2052. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 383 do Código de 

Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR os denunciados 

ARISTILIANO CARLOS GOMES e ALBERTO MARTINS DA SILVA como 

incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03.Portanto, passo a 

dosimetria das penas:O delito de porte de arma de uso permitido é punível 

com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu 

ARISTILIANO CARLOS GOMES praticou fato reprovável e com consciência 

de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual 

deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réunão 

registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não 
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existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é o próprio 

tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a 

se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, nada se pode cogitar acerca 

do comportamento da vítima.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 14, da 

Lei 10.826/03 em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. Considerando que 

o réu é reincidente em crime doloso, aumento sua pena em e 6 (seis) 

meses de reclusão. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de 

agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição 

de pena. Poucos elementos foram coletados quanto a situação financeira 

do réu, estabelecendo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 

(um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 

monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do 

art. 49, § 1º do Código Penal.O pagamento da pena pecuniária deve dar-se 

em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos 

termos do artigo 50 do Código Penal.Em vista do quanto disposto pelo art. 

33, § 2º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade anteriormente dosada em regime semiaberto. 

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a 

pena.Dosimetria da pena – ALBERTO MARTINS DA SILVA. Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico 

que o réu ALBERTO MARTINS DA SILVA praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão 

pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu 

não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não 

existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é o próprio 

tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a 

se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, nada se pode cogitar acerca 

do comportamento da vítima.À vista das circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 14, da 

Lei 10.826/03 em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual 

torno definitiva, ante a inexistência de agravantes bem como causas de 

aumento ou diminuição de pena. Deixo de incidir a atenuante da confissão, 

tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal. Poucos elementos 

foram coletados quanto a situação financeira do réu, estabelecendo o 

valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do 

salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigidos até a 

data do efetivo pagamento, nos termos do art. 49, § 1º do Código Penal.O 

pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do 

trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código 

Penal.Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente 

dosada em regime aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direito a ser fixadas pelo juízo da execução penal. 

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos 

do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o item 2.31.1, 

da CNGC.d) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.e) Encaminhe-se as armas de fogo, faca, espada, 

vareta e munições apreendidas ao Comando do Exército para as medidas 

que entenderem cabíveis, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 17 de maio de 2017.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264711 Nr: 15994-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Alves da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Termo de Assentada

Autos de cód. 264711

Em 22.02.2018, às 15h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Advogado Walter George Ramalho de Lima e os 

acadêmicos do Curso de Direito Maicam Rodrigues Ramos, Katharynne 

Ribeiro da Silva, Angelo Januario da Costa, Laise Ribeiro Duarte Portilho, 

Ygor Gabriel Guedes Muraro, Halex Trindade de Freitas, Filipe Caixeta 

Andrade Rocha, Wermerson Thiago de Oliveira, Gabriel Moreira Freire, 

Pedro Augusto Colombo Molina, Catarini Vezetiv Cupolillo, Marcela Akemi 

de Oliveira Yoshida, Rafaela Pinheiro Siqueira, Thalia Hemily Gomes Costa, 

Victor Stuart Fernandes Nascimento, Estevão Vargas de Barros, Victoria 

Caroline Lopes Correa de Jesus. Ouvidas as testemunhas Raimundo 

Nonato e Roberto Leandro Barbosa de Araújo. Ausente a testemunha 

André Ricardo Lara. O Promotor de Justiça desistiu da testemunha André 

Ricardo Lara e pugna pela a absolvição por ausência de prova. Após o 

MM Juiz sentenciou em áudio absolvendo o réu e determinando a 

devolução do valor apreendido, expedição de alvará de soltura e 

arquivamento imediato por ausência de interesse recursal. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________________

Jefferson Alves da Silva Santos

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269782 Nr: 871-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 269782

Cancele-se a distribuição do executivo de pena de cód. 269782/Barra do 

Garças, entranhando-se a guia de execução penal e as peças essenciais 

no executivo de cód. 154769/Barra do Garças, arquivando-se este 

executivo de cód. 269782.

Barra do Garças, 22.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 159069 Nr: 11898-35.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziane Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 Decisão
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Autos nº 159069

1. Trata-se de executivo de pena em face de Joziane Sousa de Oliveira, 

nascida em 24.12.1983, filha de Jozias José de Oliveira e Doralice Sousa 

Morais, cumprindo pena em regime semiaberto e ostentando as seguintes 

guias de execução penal:

a) Guia de fl. 06: art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Fato ocorrido em 

20.07.2011, com sentença condenatória em 23.11.2011. Pena corpórea 

fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) 

dias-multa, com regime inicial de cumprimento fechado. Não houve 

interposição de recurso;

b) Guia de fl. 142: art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

c/c art. 61, I do CP, em concurso material. Fato ocorrido em 23.05.2013, 

com sentença condenatória em 17.07.2014. Pena corpórea fixada em 08 

(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1280 (um mil, 

duzentos e oitenta) dias-multa, com regime inicial fechado (conforme 

acórdão de fls. 220/228), sendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

referente ao tráfico e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses referente à 

associação para o tráfico.

2. Representada por sua defesa técnica, a reeducanda postulada (fls. 

329/330), a permissão de saída temporária para participar das 

festividades de final de ano com sua genitora, na cidade de Pedra 

Preta/MT.

3. O Ministério Público manifesta pelo deferimento do pedido por força do 

art. 122, I da LEP, ante o bom comportamento carcerário da reeducanda.

4. Prejudicado o pedido, já que vieram-me os autos conclusos em 

19.12.2017, um dia antes do início do recesso forense instituído pelo 

Regulamento n.º 17/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e, por tal razão, não foi possível a análise do pleito 

em tempo hábil.

2. Analisando-se eventual indulto e comutação de pena de pessoas 

condenadas, regulado pelo Decreto n.º 9.246/2017, verifico que não é o 

caso de concessão de indulto por força do art. 3º, II, do referido decreto e 

art. 44, Lei 11.343/06, já que a condenada cumpre pena em razão da 

prática dos delitos tipificados pelos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

3. Não cabível, também, a comutação. Com efeito, a pena correspondente 

aos crimes impeditivos (art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06) é de 08 

(oito) anos e 08 (oito) meses. Em análise da comutação, nos termos do art. 

12, parágrafo único, Dec. 9.246/2017, verifica-se que 2/3 (dois terços) da 

pena dos crimes impeditivos resulta em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses 

e 10 (dez) dias. Do cálculo de fl. 334, identifica-se que a pena cumprida, 

em 02.02.2018, é de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) 

dias. Deste montante, o quantitativo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 

20 (dias) refere-se ao crime não impeditivo (art. 33, §4º, Lei 11.343/03), de 

modo que, subtraindo-se este montante do total de pena cumprida, não 

resulta cumprimento de 2/3 da pena impeditiva.

4. Ante a omissão em responder à requisição de fl. 325, comunicada 

conforme fl. 327-328, reputo estar em regular cumprimento a condição de 

frequência escolar,

 5. Por fim, tendo em vista que as guias de fls. 06 e 142 ainda são 

provisórias, determino a substituição das referidas por guias de execução 

definitiva, observado, no caso da guia de fl. 142, o acórdão de fls. 

220/228.

6. Aguarde-se o regular cumprimento da pena. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 22.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 6467-20.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 154769

1. Retifique-se o cálculo de fl. 371, alterando-se a fração para livramento 

condicional e progressão quanto à primeira pena, pois decorre de tráfico 

privilegiado, que não é reputado hediondo, conforme HC 116533/STF, 

julgado em 23.06.2016, pelo que a fração para livramento condicional será 

de 1/3 (art. 83, inc. II, CP) e para a progressão será de 1/6.

2. A comunicação de prisão em razão de (fl. 374) do mandado n. 

156778-71.2016.9.09.00014.0001 não interfere no cenário jurídico do 

executivo, por não haver informação de ser definitiva ou provisória e, além 

disso, depreende-se, pelos antecedentes criminais, o reeducando restou 

solto após o cumprimento do referido mandado, conforme se depreende 

da prisão em flagrante nos autos de cód. 1027845/Água Boa, em 

21.01.2018.

3. Oficie-se ao Juízo de Aragarças solicitando-lhe eventual guia de 

execução definitiva, ante a condenação nos autos de numeração única 

12808-86 .2011 .8 .09 .0014  e  au tos  de  numeração  ún ica 

69455-38.2010.8.09.0014, ambos em face de José Feitosa.

4. O reeducando cometeu três faltas graves, justificadoras de regressão. 

A primeira consiste no descumprimento da interdição temporária de direito 

consistente comparecimento mensal em juízo, não havendo justificativa 

apresentada. A segunda consiste na prisão em flagrante nos autos de 

cód. 1027845/Água Boa, na data de 21.01.2018, no qual saiu solto. A 

terceira consiste em outra prisão em flagrante, agora nos autos de cód. 

100372/Nova Xavantina, na recente data de 07.02.2018, no qual 

igualmente saiu solto. Em razão destas três faltas graves, decreto a 

regressão cautelar do reeducando, determinando a expedição de 

mandado de prisão, com validade até 21.02.2030, devendo ser inscrito do 

BNMP, e portar a cláusula de imediata apresentação para custódia logo 

após executada a prisão.

 5. Cancele-se a distribuição do executivo de pena de cód. 269782/Barra 

do Garças, entranhando-se a guia de execução penal e as peças 

essenciais no executivo de cód. 154769/Barra do Garças, somando-se as 

penas, atualizando-se o cálculo.

6. Cumpridas as diligências acima e expedido o mandado de prisão, 

remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, ou comparecimento 

espontâneo ou a prescrição.

Barra do Garças, 22.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 196674 Nr: 1609-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Souza da Silva, Thierry Whygor 

Marques Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos de cód. 196674

 1. Diante da citação por edital de Marcos Souza da Silva declaro 

suspenso o processo e o prazo prescricional até 21.02.2030, de acordo 

com o art. 366 do CPP. Não vislumbro ser o caso de decretação de prisão 

preventiva nem tampouco produção antecipada de provas.

2. Quanto ao réu Thierry Whygor Marques Carvalho, foi citado 

pessoalmente em fl.68 e a defesa apresentou resposta à acusação, 

conforme fl.69-71, em que alegadas matérias de mérito dependentes de 

instrução verticalizada, pelo que mantenho o recebimento da denúncia.

3. Designo instrução e julgamento para o dia 15.08.2018, às 12:00 (MT), 

devendo-se intimar as testemunhas Amarildo Antônio de Oliveira, Amilton 

Antônio de Oliveira e João Lemes Neto (fl. 06), comuns entre acusação e 

defesa.

Barra do Garças, 26.2.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213436 Nr: 11495-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz, Jader Bruno de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 
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João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, Leonardo André 

da Mata - OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos de cód. 213436

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 13hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201570 Nr: 4737-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 201570

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 14hr30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 204931 Nr: 6551-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosa de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 204931

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 13hr30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205378 Nr: 6812-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Maria Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 205378

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 16hr30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260364 Nr: 13208-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cândido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Leonardo Cândido de Sousa como 

incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando, a pena 

de 05 (cinco) anos de reclusão, e como incurso na sanção do art. 12, da 

Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas 

inicialmente no regime semiaberto (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), vedada a 

substituição e a suspensão condicional da pena; b) Condeno o acusado 

Leonardo Cândido de Sousa ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) 

dias-multas, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia multa;c)Concedo ao 

acusado direito de recorrer em liberdade;d)Expeça-se alvará de soltura, 

com cláusula se por al;e)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);f)Destrua-se a 

droga apreendida (itens 14 e 19– fl. 25/25vº);g)Destrua-se a substância 

descrita no item 9 de fl. 25;h)Devolva-se os objetos relacionados nos itens 

15, 16 e 17, de fl. 25/25vº, a quem de direito;i)Decreto a perda do valor e 

demais bens apreendidos e relacionados às fls. 25/25vº, em favor da 

União, conforme artigo 63, da Lei 11.343/06;j)Com o trânsito em julgado: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o 

Executivo de Pena (art. 105, da LEP), e 4) cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei 

nº. 11.343/06;k)No executivo de pena do denunciado anote-se a detração 

de 04.08.2017 até 23.02.2018;l)Na intimação do réu quanto à sentença, 

seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;m)Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas 

as determinações supra.Barra do Garças/MT, 23.2.2018.Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189529 Nr: 9921-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aryane Rabelo França, Péricles Santos 

Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 189529

 1. Considerando a Portaria n°678/20=17-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 15hr30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198711 Nr: 2947-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Prediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão
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Autos de cód. 198711

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 14hr30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241623 Nr: 394-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de Jesus Rodrigues da Silva, Jhonatan 

Henrique Souza Ramos, Diego Borges França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação dos advogados dos acusados, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224400 Nr: 5572-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Benedito Collin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:MT - 13170, Elizangela Broch de Campos - OAB:13058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13318/MT

 Decisão

Autos de cód. 224400

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 13hrs.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213084 Nr: 11295-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 213084

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 15hr30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185145 Nr: 6403-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 185145

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 14hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193375 Nr: 12645-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnathan Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 193375

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 15hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155011 Nr: 6745-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 promovo o reeducando ao regime semiaberto e fixo-lhe as seguintes 

condições ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta 

comarca:a)permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 

05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e 

feriados em recolhimento domiciliar;b)não se ausentar da cidade onde 

reside, por mais de 05 dias, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo 

estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá 

se repetir durante um ano; c)comparecer em Juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades; d)caso alterar de endereço, 

comunicar previamente ao Juízo;e)apresentar comprovação de trabalho 

lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de 

fazê-lo;f)Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem 

cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém; g)Não fixar domicílio 

ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do 

Juízo da Execução Penal; h)No ato da intimação desta decisão, informar 

endereço de residência;i) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, 

devendo comparecer nas Faculdades Univar, às 13:00, na sala 235, 

munido de documentos pessoais, aos sábados.4.Expeça-se alvará de 

soltura com cláusula se por al;5.No ato da intimação desta decisão, deverá 

o Oficial de Justiça indagar ao reeducando e certificar o endereço em que 

ele irá residir;6.Caso o reeducando manifeste interesse em residir em 

outra comarca, remeta-se o executivo àquela independentemente de nova 
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conclusão;7.Quanto ao pedido e documento juntado às fls. 305/307, vistas 

ao Ministério Público para fins de contraditório;8.Realize-se cálculo de 

pena, incluindo como data-base o dia 06.11.2017, alterando-se o regime 

para o semiaberto;9.Após, conclusos;10.Intimem-se;11.Cumpra-se. Barra 

do Garças, 23.02.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188034 Nr: 8705-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Costa Albrecht Filho, Antonio Caetano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 188034

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 12hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188440 Nr: 9033-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Clara Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 188440

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 15hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195493 Nr: 819-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruber Paulo Araújo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Decisão

Autos de cód. 195493

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 12hr30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 210275 Nr: 9709-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Rocha da Conceição, Deolina Santos 

Conceição, Naiara Ribeiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos 210275

 1) Expeça-se citação por edital conforme requerido pelo Ministério 

Público, em parecer de fl. 94.

2) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 150077 Nr: 9717-95.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Honda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 150077

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 670 

apontando como data de progressão de regime o dia 10.02.2018.

2. Nada sendo requisitado pelas partes, homologo o cálculo de pena de fl. 

670.

3. Representado pela Defensoria Pública, o reeducando postula pela 

concessão de progressão de regime para o aberto, determinando a 

retirada de tornozeleira eletrônica..

 4. Deste modo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de 

casa do albergado nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.03.2018.

5. Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 6. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca 

do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 7. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 10.02.2018, alterando o 

regime para o aberto.

8. Oficie-se à Central de Monitoramento para a retirada de tornozeleira 

eletrônica do reeducando.

9. Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

10. Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos 

do art. 3°, inciso III, e art. 12, parágrafo único do Decreto n°9.246/2017

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193033 Nr: 12392-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro José dos Santos, Eder Dutra Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, JULIANA BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, 

Sergio Barros Alves Lima - OAB:MT 16.747

 Decisão

Autos de cód. 193033

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 16hrs 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198967 Nr: 3099-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Andrade Gomes, Rogério 

Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 198967

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 07.08.2018, às 12hrs.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179031 Nr: 1070-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves Ataides, Francisco Sousa da 

Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 179031

 1. Considerando a Portaria n°678/2017-PRES, que definiu o calendário 

forense para o corrente ano, a data outrora agendada, trata-se de feriado, 

pelo que redesigno a audiência para a data de 08.08.2018, às 13hr30min 

(horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257032 Nr: 10876-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcimone da Silva Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 257032

 Trata-se de executivo de pena em face de Alcimone da Silva Marques, 

nascido em 06.07.1966, filho de José Marques Silva Filho e Valdeci da 

Silva Marques, ostentando condenação à pena corpórea de 06 (seis) 

meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por ofensa ao art. 

155, caput, CP, na modalidade do art. 14, inc. II, CP.

 A sentença condenatória, marco interruptivo da prescrição, foi prolatada 

em 07.01.2013. Seguiu-se recurso defensivo de apelação, cujo 

provimento foi negado (fls. 20-23). Interposto o Resp 116.102/2014 contra 

o acórdão (fls. 24-26), cujo seguimento foi negado. Interposto Agravo em 

Resp. 659.867 (fls. 29-32), cujo trânsito em julgado operou-se em 

12.08.2015 (fl. 34).

 Em audiência admonitória (fl. 44), fixadas condição de cumprimento na 

modalidade de interdição de direito consistente em 04 (quatro) 

comparecimentos mensais em juízo.

 Nota-se, da ficha de controle de comparecimento, que o reeducando não 

efetuou nenhum comparecimento, o que reputo como falta grave, 

ensejadora da regressão cautelar.

 Do exposto, decreto a regressão cautelar de Alcimone da Silva Marques. 

Expeça-se mandado de prisão, com validade até 29.08.2018, quando 

então estará extinta a pretensão executória pela prescrição computada do 

trânsito em julgado para a defesa (fl. 24), ressaltando-se que a audiência 

admonitória (fl. 44) não interrompe a prescrição (STJ, AgRg HC 20360, d.j. 

20.03.2017).

 Expedido o mandado de prisão, remeta-se ao arquivo provisório, até seu 

cumprimento, ou comparecimento espontâneo ou prescrição.

 Caso cumprido o mandado, seja o reeducando apresentado, de imediato, 

para a audiência de custódia.

 Incabível o indulto e comutação, pela falta grave detectada.

 Barra do Garças, 26.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201651 Nr: 4779-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Decisão

Autos de cód. 201651

 1. Diante da citação por edital de Carlos César Dias dos Santos, declaro 

suspenso o processo e o prazo prescricional até 22.02.2026, de acordo 

com o art. 366 do CPP.

2. Não vislumbro o caso de decretação de prisão preventiva, ou de 

produção antecipada de provas.

3. Remeta-se ao arquivo provisório, até a prescrição, ou comparecimento 

espontâneo.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 26.2.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269754 Nr: 850-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Soares de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Despacho

Autos 269754
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1. Abro vista à defesa para manifestar-se sobre o Cálculo de Liquidação 

de Pena, fl.45.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269755 Nr: 851-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Despacho

Autos 219661

1. Abro vista à defesa para manifestar-se sobre o Cálculo de Liquidação 

de Pena, fl.45.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269694 Nr: 805-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Despacho

Autos 269694

1. Nada sendo requerido das partes, homologo o cálculo, fl. 47;

2. Remeta-se ao reeducando cópia do cálculo.

3. Havendo postulação, venham-me conclusos.

4. Intimam-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269695 Nr: 806-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Henrique Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Despacho

Autos 269695

1. Abro vista à defesa para manifestar-se sobre o Cálculo de Liquidação 

de Pena, fl.45.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269012 Nr: 311-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Eliezer Damas Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 

Santos - OAB:18.487 -MT

 Despacho

Autos 258372

1. Vista à defesa para manifestar-se sobre o Cálculo de Liquidação de 

Pena, fl.34.

Barra do Garças, 23.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Sentença

Autos de cód. 204082

1. Relatório

 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa do acusado 

Reginaldo Jacinto de Sousa (fls. 324/326), alegando inicialmente 

contradição em razão da incoerência da denúncia com os fatos, bem 

como contradição da decisão de fls. 280/283, no tocante à análise da tese 

de falta de justa causa, na qual a defesa sustenta ter um adolescente 

assumido a autoria do fato, alegando que este juízo não acolheu a tese 

defensiva sob o argumento da impossibilidade de coautoria, mas não ante 

a associação pelo tráfico, aduzindo que o acusado foi denunciado por 

associação ao tráfico.

2. Fundamentação

 Ressalto incialmente que o recurso de embargos de declaração se presta 

para impugnar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos 

termos do art. 382, do código de Processo Penal.

 A defesa impugna inicialmente a existência de incoerência entre a 

denúncia com o fato efetivamente ocorrido.

 Afasto a sobredita alegação defensiva, eis que o aludido recurso se 

presta exclusivamente para combater obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão entre a fundamentação de decisão judicial e sua 

parte dispositiva. Eventual incoerência entre a denúncia e os fatos deve 

ser questionada pela via adequada, que não é por meio de embargos de 

declaração.

 Quanto à segunda alegação de contradição levantada pela Defesa, 

consiste no argumento de que este juízo não acolheu a tese defensiva 

alegando a impossibilidade de coautoria, mas não ante a associação pelo 

tráfico, reforço que o teor da decisão de fls. 280/283, não condiz com a 

contradição apontada, notadamente considerando que na fl. 280v°, consta 

disposição diversa da trazida pela defesa em sede recursal, conforme 

trecho abaixo transcrito:

“A tese defensiva de falta de justa causa, alegando ter sido a autoria 

assumida por adolescente, também não deve ser acolhida, por não haver, 

no caso, impossibilidade de coautoria ou associação para tráfico.”

Ante a evidente ausência de obscuridade, ambiguidade, contradição ou 

omissão, na decisão de fls. 280/283, não conheço do recurso interposto 

pela Defesa às fls. 324/326.

3. Dispositivo

a) Não conheço dos embargos de declaração opostos pela defesa de 

Reginaldo Jacinto de Sousa.

 b) Intimem-se via DJe.

c) Aguarde-se a realização da audiência já designada nos autos.

 Barra do Garças, 01.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164410 Nr: 6166-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suail Cândido Ataídes, Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876
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 Autos n. 6166-39.2012.811.0004 – Cód.: 164410

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Suail Cândido Ataídes, dando-o como incurso no artigo 303, parágrafo 

único, com a causa de aumento de pena da artigo 302, parágrafo único, 

inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente ocorrido no 

dia 11.04.2012.

A denúncia foi recebida em 29.11.2013 (fl. 33).

O feito permaneceu suspenso de 22.07.2014 a 27.03.2015.

É o necessário.

Decido

Verifica-se que o delito descrito no artigo 303, do Código de Trânsito 

Brasileiro, possui pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Nos termos do art. 107, do Código Penal extingue-se a punibilidade:

Art. 107 – extingue-se a punibilidade:

(...)

 IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Observando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é forçoso 

reconhecer que, ao réu seria aplicada a pena no mínimo ou em patamar 

próximo do mínimo, não sendo superior a 1 (um) ano de detenção.

Logo, no presente caso, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos 

termos do inciso VI do artigo 109 do Código Penal.

Da data do recebimento da denúncia (29.11.2013), até a presente data, 

excetuado o prazo de suspensão do feito, constata-se lapso temporal 

superior a 03 (três) anos, período em que não houve outras causas 

interruptivas ou suspensivas da prescrição, fazendo-se necessário o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito.

Pelo exposto, nos termos do artigo 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos 

do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto 

a extinção da punibilidade dos crimes previstos no artigo 303, parágrafo 

único, do Código de Trânsito Brasileiro, atribuída ao denunciado Suail 

Cândido Ataídes.

P.R.I.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 172350 Nr: 5277-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanderson Pereira Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Vinicius Camargo 

dos Santos - OAB:19899/O-MT, Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Vistos, etc.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

2. Vistas ao Ministério Público para contrarrazoar, no prazo legal.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194550 Nr: 224-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, ante o reconhecimento do erro de tipo (art. 20) e, 

por consequência, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, 

ABSOLVO o MÁRCIO VORICO DA SILVA da imputação constante na 

denúncia.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA CARDOSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO KILDSON FERREIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/05/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - 

MT0018487A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 14/05/2018 Hora: 12:40 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CESAR DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 

Hora: 13:20 , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM COMO 

DO DESPACHO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BUENO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012966-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ELOI DE ALCANTARA ARAUJO (REQUERIDO)

MIKAELLA DE ALCANTARA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO LIANDRO TAVARES - MT0020992A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 

Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NERCY PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O, GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 14/05/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WILSON DIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Analisando os autos observo que a parte autora grafou pedido liminar 

consubstanciado nos artigos 560 e seguintes do CPC, contudo, 

conveniente ressaltar que o rito das ações possessórias não se aplica no 

âmbito de juizados especiais, eis porque, DETERMINO que a parte autora 

retifique a inicial especificadamente no que toca ao rito estabelecido na 

referida peça de ingresso. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

a parte autora promova as alterações necessárias, sob pena de extinção. 

2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

(LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ARTHUR ARANTES BILEGO - MT23624-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINA LELIS LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/04/2018 Hora: 08:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LEONTINO ROCHA MORAES, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: UBIRATAN 

BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394Apara se manifestar ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN - MT0019207A, 

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - MT0014040A para no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto 

nos autos, conforme cópia em anexo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 240330 Nr: 16527-76.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 SENTENÇA

Processo nº: 16527-76/2016 (Cód. 240330)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, § único da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244809 Nr: 2653-87.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950

 SENTENÇA

Processo nº: 2653-87/2017 (Cód. 244809)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, § único da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 17 de novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 260408 Nr: 13236-34.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Porfirio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 SENTENÇA

Processo n°: 13236-34.2017.811.0004 (Cód. 260408)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. O fato típico narrado amolda-se ao crime de ameaça cuja ação somente 

se procede mediante representação, tendo como uma das causas de 

extinção da punibilidade a renúncia ao exercício deste direito (art. 107, V, 

do CP c/c art. 74, Parágrafo único da Lei 9.099/95), razão pela qual, 

DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, 

extinta a punibilidade do fato sub judice de Lindolfo Porfírio Neves, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que houve 

manifestação da vítima no sentido de renunciar à tal direito.

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Dê-se vista ao MP.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 17 de Novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 241341 Nr: 188-08.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagildo Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 SENTENÇA

Processo nº: 188-08/2017 (Cód. 241341)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, § único da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de novembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direit

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250193 Nr: 6328-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udionatan Ribeiro de Cesaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:23392/GO

 SENTENÇA

Processo. nº : 6328-58.2017.811.0004 (Cód. 250193)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos a indiciada cumpriu as condições a ela 

imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice de 

Udionatam Ribeiro de Cesaro não implicando este decisum em obstáculo à 

propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de Novembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248240 Nr: 5044-15.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 SENTENÇA

Processo. nº : 5044-15.2017.811.0004 (Cód.248240)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, o pretenso autor do fato cumpriu as 

condições a ele imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 

84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice de Nivaldo Vieira dos Santos não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de Dezembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249728 Nr: 6003-83.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Silva Parrião Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 SENTENÇA

Processo. nº : 6003-83.2017.811.0004 (Cód.249728)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, a pretensa autora dos fatos cumpriu as 

condições a ela imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 

84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice de Luciana da Silva Parriao Fernandes não implicando este decisum 

em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos 

eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de Dezembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 223839 Nr: 5171-84.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dourival da Paz Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 SENTENÇA

Processo. nº : 5171-84.2016.811.0004 (Cód.223839)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, o suposto autor do fato cumpriu as 

condições a ele imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 

84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice de Dourival da Paz Nascimento não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de Dezembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244867 Nr: 2682-40.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 SENTENÇA

Processo. nº : 2682-40.2017.811.0004 (Cód.244867)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, o pretenso autor do fato cumpriu as 

condições a ele imposta, razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 

84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice de Eduardo Alves de Oliveira não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 
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em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de Dezembro de 2.017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 236343 Nr: 13679-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevane de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 DECISÃO

Processo n.º:13679-19.2016 Código: 236343

Vistos.

1. Compulsando os autos em voga, verifica-se que o réu alega não ter 

condições de contratar um advogado que promova sua defesa. Assim 

sendo e atento ao que preconiza o art. 261 e 263 do CPP, NOMEIO um dos 

defensores públicos desta comarca para representá-lo, o que faço com 

arrimo no art. 134 da CF/1988 c/c artigos 1º e 4º (incisos I, VI e XIX) da LC 

80/1994, devendo a Defensoria Pública ser intimada da referida 

nomeação, bem como ter vista dos autos todas as vezes que for 

necessária sua atuação no feito.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de Janeiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246863 Nr: 4127-93.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar de Oliveira Alves, Deon Nunes da 

Purificação, Osvaldo Ferreira da Silva, Maria Lúcia Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

Processo n.º: 4127-93.2017 Cód:246863

Vistos.

1. Analisando os autos em voga, haure-se que os supostos autores do 

fato DEON NUNES DA PURIFICAÇÃO e MARIA LÚCIA ROCHA DA SILVA 

cumpriram integralmente a proposta de Transação Penal homologada por 

este juízo, como se aderga das folhas de n.º 47/49, dos autos em 

epígrafe. Dessarte, DECLARO extinta a punibilidade desses supostos 

autores do fato, tendo em vista o fiel cumprimento à Transação Penal 

ofertada.

2. No que concerne ao demais pretensos autores do fato VALDEMAR DE 

OLIVEIRA ALVES e OSVALDO FERREIRA DA SILVA, que optaram pela 

proposta alternativa de prestação pecuniária consistente em R$ 2.500,00 

(Dois mil e quinhentos reais), divido em 05 (cinco) vezes iguais de R$ 

500,00 (Quinhentos reais), extraem-se dos autos que, até o momento, 

foram realizados apenas o pagamento da primeira prestação, como 

devidamente comprovado em folhas de n.º 43/45.

3. Nesse ínterim, intimem-se VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES e 

OSVALDO FERREIRA DA SILVA para que comprovem o pagamento das 

prestações restantes, conforme transacionado em folha de n.º 40, sob 

pena de prosseguimento do feito, vide súmula vinculante 35.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 22 de Janeiro de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte querelante, por meio de seus advogados, para 

comparecerem na audiência preliminar designada para o dia 01 de Março 

de 2018, às 09:00 horas(horário de Cuiabá).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA HERCILINA VIEIRA LIMA SOUSA OAB - MT0018123A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Expeça-se o necessário. 8- 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004518-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado para manifestar sobre de ID. 11842979. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 230038 Nr: 1211-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, HADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Processo em segredo de justiça.Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50.Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos proposta por Antonio Aparecido da Silva em desfavor de Alex 

Alves da Silva, representado por sua genitora Sra. Helena Alves da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.A inicial cuida de pedido de 

revisão de alimentos formulado pelo requerente, sendo que requer a 

redução da obrigação alimentar ante a alteração de suas condições 

financeiras de arcar com a quantia anteriormente arbitrada.Contudo, não 

obstante os argumentos apresentados pela requerente, verifico imperioso, 

quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la após o 

decurso do prazo de resposta. Diante disso, dentro do poder de cautela, 

entendo que deva ser oportunizado à parte contrária o direito a resposta, 

para, após, analisar o pedido liminar, não havendo qualquer ilegalidade ou 

abusividade em tal determinação, mormente porque a manifestação do réu 

pode ser imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - APRECIAÇÃO A SER REALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO - 

LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PELO 

TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROVIDO. Ao magistrado é 

lícito reservar-se a apreciar o pedido de tutela antecipada após a 

contestação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento do juiz acerca do pleito formulado. Se não houve juízo de 

mérito na instância inferior, a esta Corte recai a vedação de apreciar o 

pedido liminar, sob pena de supressão de instância.” (TJMS, Turma: 

Terceira Turma Cível , Feito: Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - Campo 

Grande, Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93631 Nr: 8609-59.2009.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 Vistos.

Diante de petitório de fls. 220/222, prossiga-se o cumprimento de 

sentença, conforme as determinações contidas nesta decisão:

I - INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu advogado, para cumprimento 

da sentença em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicar os termos do art. 

536, §§3º e 4º, do CPC.

II - Não havendo cumprimento espontaneo, expeça-se mandado de 

avaliação e constatação na propriedade objeto de partilha, sítio Água Azul, 

a fim de verificar os animais existentes na propriedade, os bens e 

benfeitorias, atribuindo-lhes o valor de mercado;

III - uma vez cumprida a diligência retro, intime-se a Requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV - Não sendo possível cumprir o item I, por não localização do 

executado, autorizo, desde já, sejam arrestados bens suficientes para 

garantir a execução, nos termos do art. 830,do CPC, e seus parágrafos, 

intimando-se a exequente em seguida, para manifestar no prazo supra.

DEFIRO os benefícios do art. 212, §2º, do CPC ao Meirinho, encarregado 

das diligências, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado.

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 71178 Nr: 8609-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão proferida às fls. 118.

Intime-se, ainda, a autora, para manifestar se a mesma compareceu 

perante o INSS, levando os documentos do infante, para implementação da 

pensão alimentícia.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161032 Nr: 8855-16.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARPB, M, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148559 Nr: 7071-38.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO EDUARDO AMARAL VIGNARDI, KARINA PIRES 

BRANDÃO VIGNARDI, MIRELLA AMARAL VIGNARDI, MELISSA AMARAL 

VIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA CHERUBINI P. C. FREIRE - 

OAB:5.641, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, VALDIZ PEREIRA 

COSTA - OAB:1743-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por Ivo Vignardi.

Compulsando os autos, verifico que os herdeiros pugnaram pela 

desistência da ação às fl. 295, sob o argumento de que pretendem a 

realização de inventário extrajudicial.

Tendo em vista que é a manifestação da vontade de todos os herdeiros do 

“de cujus”, a sua homologação é medida que se impõe.

Nesse sentido transcrevo o seguinte julgado:

“APELAÇÃO - INVENTÁRIO JUDICIAL - DESISTÊNCIA E REALIZAÇÃO DE 

INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL - ESCOLHA QUE COMPETE AOS 

INTERESSADOS - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - 

APELAÇÃO DESPROVIDA - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA MANTIDA. 

A escolha da forma em que se processará o inventário, vale dizer, se 

judicial ou extrajudicial, compete à parte interessada, máxime se todos os 

herdeiros são maiores e capazes (art. 982 do CPC)”. (Ap 134618/2014, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo 

inventariante e herdeiros, por consequência, julgo extinto o presente feito, 
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sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que entender 

necessários à propositura do inventário extrajudicial.

Intime-se

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 219527 Nr: 6809-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes a 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias como determinado na decisão de 

fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 7485-80.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDSD, LD, GD, PHD, JFD, JGD, AD, ED, ED, RCD, RD, 

RRD, RRD, RRD, TRD, ARD, FSD, MD, ARD, NDN, ND, BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido nas ocorrências, item 3, de 

fls. 216, certifique-se se houve a juntadas dos documentos mencionados.

Em caso negativo, intimem-se as partes para fazê-lo, sob pena de tornar 

sem efeito o acordo pendente de homologação.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 213543 Nr: 2000-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARPB, MAPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135790 Nr: 4916-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADSN, LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a certidão retro e Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da 

legislação em vigor, impulsiono os autos para que o setor de expedição 

confeccione oficio solicitando envio do exame de DNA como requerido as 

fls. 142.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 5402-86.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, através do seu advogado, para cumprimento da 

decisão de fls. 108.

Havendo manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 54926 Nr: 2438-91.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo a Sra. Neidemar do cargo de inventariante e, por consequência, 

nomeio em substituição a Sra. Marina Novais de Campos, 

independentemente de termo de compromisso. Dando-se prosseguimento 

ao feito, intime-se a inventariante ora nomeada, no endereço anexo, para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, juntar o plano de partilha, a guia comprovando 

o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com base na 

GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa mortis e 

doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; e certidões negativas 

de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”.Expeça-se o 

necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157589 Nr: 5327-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDA, MHADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias.

Após, devidamente certificado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153428 Nr: 720-15.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDL, AGL, SFL, EDFTL, RFL, MDCL, SSDL, MFLL, MRL, 

MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283-A, 

CLAIR TERESINHA BIRCK - OAB:6.346, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o FUNAJURIS apontou a pendência no pagamento de 

taxas judiciais e custas processuais às folhas retro, intime-se o 

inventariante pessoalmente para fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154520 Nr: 1935-26.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDA, MHADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC, LGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias.

Após, devidamente certificado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 7901-09.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PCBL, ABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 Vistos etc.

Diante da manifestação dos requeridos, indefiro o pedido de realização de 

novo exame de DNA, tendo em vista que não há indícios de fraude no 

exame realizado nos autos (fls. 117/120).

 Ademais, verifica-se que o investigante Paulo Cesar Barros Lopes já 

completou a maioridade (fls. 97), não sendo mais possível sua mãe, a Sra. 

Anadira Barros Lopes como representante da presente ação, razão pela 

qual determino a regularização processual do polo ativo, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, determino a anotação no sistema processual das alterações no polo 

ativo e passivo (fls. 165).

Em seguida, intimem-se as partes para apresentação dos memoriais finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26170 Nr: 1968-65.2003.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTRIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORACI XAVIER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIA SÔNIA ALVES, para devolução dos 

autos nº 1968-65.2003.811.0006, Protocolo 26170, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21715 Nr: 2556-09.2002.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDS, ODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:00000, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DR. VINICIUS CASTRO 

CINTRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000883-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOAO DA SILVA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000894-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
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(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ESTACIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação (id:11626718) é tempestivo. Certifico ainda que o 

Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme 

guia (id 11626708,11626710). Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado 

Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004800-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido oferecesse embargos, 

ou, cumprisse a obrigação, isto posto, Nos termos do art. 203§ 4.º do CPC 

intimo a parte autora por meio de seu advogado para que no prazo de 10 

(dez) dia, manifeste-se requerendo o que entender de direito. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 148107 Nr: 6551-78.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA 

FERNANDES, ADRIANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ - UNEMAT - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifiquei que a representação processual da 

requerida Maria Fernanda Ferreira da Silva Fernandez está irregular, na 

medida a Procuração e Declaração de Hipossuficiência de fls. 54/55 não 

foram assinadas pela requerida, não sendo permitido ao advogado 

postular em juízo sem procuração.

Diante disto, nos termos do art. 76 do CPC, SUSPENDO o feito e determino 

a intimação da parte requerida Maria Fernanda Ferreira da Silva 

Fernandez, pessoalmente e pelo Núcleo de Prática Jurídica da Unemat, 

para regularizar sua representação processual, mediante a assinatura da 

Procuração e Declaração de fls. 54/55, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser considerada revel.

 Transcorrido in albis o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190624 Nr: 8660-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 100 de 1041



 III – DispositivoForte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante com esteio artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios no 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado 

do processo executório, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência 

acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao 

processo de execução em apenso n. 2959-12.2001.811.0006 (Código 

Apolo n. 16556).Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 5132-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO CASTELO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRLEI DE BARROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5132-23.2012.811.0006 (Código n. 146871)

SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por LUCIANO CASTELO MORAES em face 

de BIRLEI DE BARROS JUNIOR, ambos qualificados na inicial.

 Em análise aos autos, verifica-se que, desde o deferimento da liminar, em 

04/06/2012 (fls. 45/46-verso), a parte autora deixou de providenciar o 

recolhimento das custas necessárias à distribuição da carta precatória 

para busca e apreensão do veículo objeto dos autos e citação da parte 

requerida, não obstante as inúmeras vezes em que fora intimada.

Acerca da última expedição de carta precatória (fls. 107/108), a parte 

autora fora intimada pessoalmente para providenciar a sua distribuição 

junto ao Juízo deprecado (fls. 109/110), sob pena de extinção, contudo, 

não manifestou. Depois, intimado o seu advogado, via DJE (fl. 117), 

também quedou-se inerte (fl. 120).

Intimada mais uma vez a parte autora, pessoalmente (fls. 128/129), deixou 

de manifestar nos autos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A parte autora, embora reiteradamente intimada, permaneceu 

inerte, prejudicando assim, o bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160895 Nr: 8712-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE FERREIRA AGUES OLIVEIRA, 

MARIZETE FERREIRA AGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197667 Nr: 2068-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO COUTINHO VIEIRA, FRANCISCA 

ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, MIZAEL JOSE RODRIGUES, PAULO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Código n. 197667

DESPACHO

1 – Considerando a manifestação do Estado de Mato Grosso à fl. 136, 

INTIME-SE, novamente, a Fazenda Pública Estadual para manifestar, 

fazendo acompanhar à carta de intimação os documentos indicados na 

aludida manifestação.

2 – Caso não se localize algum(s) daqueles documentos nos autos, 

INTIME-SE a parte autora para promover a sua juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção, sendo que, com a sua apresentação, deverá 

ser prontamente encaminhado à Fazenda Pública Estadual, nos termos do 

item anterior.

3 – Com a manifestação do Estado de Mato Grosso ou em caso de inércia 

da parte autora, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM- SE.

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171249 Nr: 7215-41.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA FERREIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De início, considerando que houve a cessão de crédito para RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, conforme 

documentos de fls. 96-verso/98, este Juízo DEFERE a substituição 

processual, como requerido, promovendo-se as alterações devidas na 

autuação e distribuição.Passo seguinte, em que pese o pleito de 

homologação de acordo, não fora juntada a minuta com os termos da 

composição amigável, sendo certo que as decisões de fls. 93 e 100 já 

haviam advertido que, na ausência da juntada dos termos acordados, o 

pleito em questão importaria em desistência do feito.Dessa feita, 
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regularizada a representação processual (fl. 102-verso), aliado ao pleito 

de extinção, é de ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, a desistência do feito e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo 

sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC.Custas, se houver, pela parte autora.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 III - DispositivoPosto isso, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora na exordial.CONDENA-SE a parte autora no 

pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do art. 85, § 2º do CPC.Por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18039 Nr: 2653-43.2001.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Autos n. 2653-43.2001.811.0006 (Código n. 18039)

SENTENÇA.

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito, com 

fulcro no art. 794, inciso I, do CPC/1973, vigente à época.

Dessa feita, diante da manifestação da parte exequente (fl. 181), 

DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com esteio nos artigos 924, inciso II e 

925 ambos do Código de Processo Civil.

No mais, muito embora a decisão de fls. 175/176 tenha determinado o 

desentranhamento da cártula de fl. 97, a parte executada fora intimada 

pelo seu digno advogado, via DJE, contudo, não manifestou. Depois, 

encaminhada carta de intimação para o endereço da parte autora, a 

correspondência fora recebida (fl. 209-verso) e, do mesmo modo, não 

houve manifestação (fl. 211).

Sendo assim, diante da extinção do feito ora determinada, não se vê razão 

para que o seu trâmite perdure por prazo indeterminado, quando, intimada 

a parte interessada, quedou-se inerte. Entretanto, caso a parte executada 

recobre interesse no desentranhamento da cártula de fl. 97, bastará, a 

qualquer momento, solicitar o desarquivamento do feito.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170418 Nr: 6582-30.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DIMAS DA SILVA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT, CLAUDINEY DE LIMA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - 

OAB:19230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:18.306, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito sem resolução do mérito em 

relação ao réu CLAUDINEY DE LIMA PINTO na forma do artigo 485, inciso 

VI Código de Processo Civil.Em relação ao SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT, por todo o exposto, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Com supedâneo no princípio 

da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade de tal verba, nos termos do 

art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146647 Nr: 4881-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMPDSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT

 Ante o cumprimento das determinações do r. despacho de fl.125 dos 

autos, INTIMO a parte Exequente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA FUMIKO MUNE, JEFFERSON DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 Código n. 142094

DESPACHO

1 – Considerando que, intimada, a parte executada deixou decorrer “in 

albis” o prazo para pagamento do débito (fl. 112), INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, nos termos da decisão de fl. 109, pugnando o que entender de 

direito para o prosseguimento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 6839 Nr: 420-78.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR GIRALDELLI, ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO C. DIAS - 

OAB:3.549-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte executada, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar a este juízo o número de conta 

bancária e CPF para expedição de alvará dos valores bloquados às fls. 

281.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 243-89.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLDCP, CLDCB, JDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGD, JD, GJDB, ACDSCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, PEDRO OVELAR - OAB:6.270, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 

RAUL CANAL - OAB:10.308

 Código n. 153011

DESPACHO

 1 – Uma vez cumpridas as diligências determinadas na decisão de fls. 

2.204/2.206, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018 às 13h00min.

 2 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos fixados às 

fls. 2.054/2.059, observando-se a regra do ônus probatório disposto no 

art. 373 do CPC, sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 3 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72992 Nr: 10395-12.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINÉIA ESPASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACERENCE REVENDA MARAJÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A, SANDRERLI FERREIRA NÉRY - OAB:3564, THIAGO 

FERREIRA GOMES NÉRY - OAB:8878-E

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Com supedâneo no 

princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146551 Nr: 4776-28.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Código n. 146551

DESPACHO

 1 – Considerando a interposição de apelação também pela parte autora, 

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões, conforme dispõe o § 1º do art. 1.010 do CPC.

2 – Transcorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões 

pela parte ré, uma vez que já foram apresentadas contrarrazões pela 

parte autora, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

3 – CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 8702-51.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164464 Nr: 1618-91.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO BANRISUL S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, SABEMI SEGURO E EMPRÉSTIMO, BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BICBANCO, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 
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GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CAROLINA RIBEIRO LOPES 

KUCERA - OAB:75.065 RS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB: 13.431-B MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:13.431-B, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A 

MT, JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES - OAB:56.563 RS, MARCELO 

MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:6171

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 187-61.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR GUIMARÃES PIOVEZAN, 

ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA, VILMA 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7485

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, cumprindo determinação do 

MM. Juiz, foi designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o 

dia 23/04/2018 às 13 horas no CEJUSC do Fórum desta comarca. Isso 

posto, INTIMO as partes e seus advogados para comparecerem na data 

designada para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162198 Nr: 9982-86.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA REGINA DORNELAS 

MARTINS PEREIRA - OAB:OAB/SP 192.973B, JULIANA GONÇALVES 

OLIVEIRA GRANDINI - OAB:OAB/SP 218.903B, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A, SUELLEN NOGUEIRA VENTURA - 

OAB:OAB/SP 359.609A, WÊNIA ALVES DIAS - OAB:OAB/SP 360.504A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165606 Nr: 2677-17.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BRAS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BMG S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, FABIO 

ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147386, FELICIANO LYRA 

MOURA - OAB:21714/PE, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A MT, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:OAB/RS 

18.660, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT, MÁRCIO 

LOUZADA CARPENA - OAB:46.582/RS

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162862 Nr: 157-84.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: nelson pascoalotto - OAB:

 Código n. 162862

DESPACHO

 1 – Considerando a interposição de apelação pela parte demandada, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões, conforme dispõe o § 1º do art. 1.010 do CPC.

2 – Transcorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

3 – CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195750 Nr: 889-94.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138947 Nr: 8490-30.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.BORIM ME, EDSON BORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190232 Nr: 8427-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:24.184 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 Certifico para os devidos e legais efeitos que as determinações do r. 

despacho retro, foram cumpridas. Isso posto, INTIMO a parte autora 

Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1926-79.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO S/A 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LYGIA MONFORTE BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Forte em tais argumentos, não há outro caminho além da extinção da 

presente ação de execução.III - Dispositivo1 – Desse modo, este juízo 

ACOLHE a objeção de pré-executividade apresentada pela executada e 

DECLARA a prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial (nota 

promissória), com base no artigo 240 combinado com o artigo 802, ambos 

do Código de Processo Civil e dos artigos 206, §3º inciso VIII do Código 

Civil.2 - Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, 925 e 487, inciso II, todos do 

Código de Processo Civil.3 – Diante da ausência de sucumbência, 

revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios.4 – 

PROCEDA-SE à baixa em eventual restrição de bens realizada. Expeça o 

necessário e/ou oficie para o devido cancelamento.5 - Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16556 Nr: 2959-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&FL, VMDA, HAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10365-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732-OAB-MT

 Código n. 16556

DESPACHO

1 – Tendo em vista o julgamento dos embargos apensados, INTIME-SE a 

parte exequente para, dar andamento ao feito ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148376 Nr: 6859-17.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOR, MDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCL, TCFGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

BARBOSA - OAB:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Executada para que se 

manifeste, querendo, acerca do bloqueio judicial efetuado, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854 § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 1679-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o cumprimento das determinações do r. despacho retro, INTIMO a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar , 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155630 Nr: 3185-94.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAMPOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, BANCO BGN S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT, LUZIA 

ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - OAB:9.802

 Ante o exposto, este Juízo ACOLHE EM PARTE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na exordial, DETERMINANDO a limitação dos descontos em 70% dos 

rendimentos do autor, devendo a fonte pagadora proceder à readequação 

dos descontos consignados, obedecendo a ordem cronológica de 

pactuação, nos termos acima declinados. Considerando que houve a 

sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados esses 

em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 

rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.No mais, OFICIE-SE ao órgão 

empregador da parte autora, para que, no prazo de 10 dias, proceda à 

readequação dos descontos consignados, nos termos da sentença.Após 

o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE 

com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. 
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CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170668 Nr: 6784-07.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 OAB/DF

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.No 

caso, não há que se falar em revogação da liminar anteriormente 

concedida, pela perda do objeto. Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 8423-65.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP MARÇAL, MARCELO DOS 

SANTOS MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, § VI do CPC, impulsiono os autos levando-os à 

“Expedição de Matéria para a Imprensa”, a fim de intimar o Requerente, por 

meio de seu advogado, legalmente constituído, para no prazo de 30 (trinta) 

dias, efetuar o preparo para o cumprimento da Carta Rogatória a ser 

expedida para a cidade de Graz - Áustria, conforme determinado pelo MM 

Juiz no r. despacho de fl.151 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159392 Nr: 7145-58.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH AMARAL AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PARANA S/A, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A MT, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, 

JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - OAB:7919/PR, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223 OAB/SP

 Código n. 159392

DESPACHO

 1 – A sentença homologatória de acordo de fl. 751 determinou a intimação 

da parte autora para manifestar eventual interesse com relação aos 

demais requeridos, sob pena de presumir-se resolvida a questão de forma 

ampla.

Intimada pelo seu patrono, via DJE (fl. 751), a parte autora não manifestou.

Dessa feita, diante da inexistência de interesse subsistente aos demais 

demandados, INTIME-SE o patrono da parte autora para, no prazo de 15 

dias, indicar conta bancária para levantamento dos valores depositados 

nos autos às fls. 728, 730, 732,734 e 749 pelas demandadas, uma vez 

que se referem ao pagamento da condenação em honorários 

advocatícios.

2 – Após, EXPEÇA-SE alvará em favor do patrono da parte autora.

3 – Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

 4 – CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197249 Nr: 1789-77.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI APARECIDO DA SILVA, CLAUDINÉIA ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 1789-77.2016.811.0006 (Código: 197249)

DECISÃO

1 – De início, considerando a concordância da parte demandada quanto ao 

aditamento da inicial formulado pela parte autora (fls. 99/99-verso), 

DEFERE-SE o aditamento apresentado à fl. 91 a fim de incluir na causa de 

pedir e pedidos a pretensão de transferência do automóvel para o nome 

da parte autora, diante da quitação do contrato promovida pelo 

demandante.

Nesse passo, verifica-se que a parte autora pretendia, na exordial, o 

recebimento do valor referente à dívida junto a Financeira (fl. 10). Agora, 

informa que quitou tal quantia e que pretende a transferência do veículo 

(fl. 91).

Todavia, verifica-se que a entrega do veículo referia-se ao valor global do 

contrato de locação e que o autor fora imitido na posse do bem muito 

antes do término do prazo de vigência do contrato.

Logo, muito embora inadimplente com o pagamento das prestações do 

veículo (que equivaleria ao próprio pagamento dos alugueis), o réu também 

não mais ocupava o imóvel dado em locação, de modo que se torna 

necessária a verificação do valor que seria devido pelo réu, pelo tempo 

em que permaneceu no imóvel, a fim de comprovar se a entrega do veículo 

quita os débitos existentes, se há valor remanescente a ser pago pelo réu 

ou se o valor do veículo que ficara na posse do autor supera o valor da 

dívida da parte demandada.

Diante desse cenário, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

informar (a) a data da desocupação do imóvel pelo réu; (b) o valor 

proporcional dos alugueis, referente ao período em que o réu permaneceu 

no imóvel; (c) o valor pelo qual quitou o contrato de financiamento com a 

instituição financeira e (d) o valor de venda do veículo, devidamente 

atualizado.

2 – Após, INTIME-SE a parte demandada, por meio da Defensoria Pública, 

para manifestar no prazo de 15 dias.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 213169 Nr: 1739-17.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BATISTA REDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: a participação do autor nos sorteios 

realizados no período da vigência do seguro contratado.DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA2 - Em observância ao art. 357, III do CPC, diante da 

presença dos requisitos legais, INVERTE-SE o ônus da prova com fulcro 

no artigo 6º, VIII do CDC e 373, §1º do CPC, a fim de que o réu apresente 

documentação que comprove a participação do autor nos sorteios durante 

a vigência do seguro contratado, nos termos da inicial, no prazo de 10 

(dez) dias. Como já foi realizada a audiência de conciliação, apresentada a 

contestação e a impugnação e não havendo preliminares ou outras 

questões pendentes, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do 

Código de Processo Civil. 3 - DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.4 - Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 2609-14.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DE CÁCERES - IEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Código n. 65152

DESPACHO

 1 – Uma vez que a prova pericial fora considerada preclusa (fl. 160), 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2018 às 13h30min.

 2 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos fixados às 

fls. 104/106, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 3 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20920 Nr: 1851-11.2002.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

20920 §!#*5¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1851-11.2002.811.0006

ESPÉCIE: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLETON SILVA e ROSELANE CARRELO SILVA

PARTE REQUERIDA: ODIL MARQUES GARCIA

INTIMANDO(S): Requerido(a): Odil Marques Garcia, Cpf: 03428397134, Rg: 

1027556-8 SJ MT Filiação: Ovidio de Oliveira e Dilza Marques Garcia, data 

de nascimento: 12/10/1946, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, funcionário público estadual, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 129,19) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei, digitei.

 Cáceres - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95528 Nr: 595-52.2010.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LUCIENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

95528 §!*X=¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 595-52.2010.811.0006

ESPÉCIE: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: BENEDITA LUCIENE DA SILVA

INTIMANDO(S): Exequente: Eliane Ferreira da Silva, Cpf: 79050662153, Rg: 

1000288-0 SJ MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), professora, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 376,85) e 

taxa (R$ 129,19) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193670 Nr: 10529-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralisan Aparecida Modesco Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 
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parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível e 

retirar a certidão de agravo, conforme solicitado pela petição de fls. 

137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 200835 Nr: 3942-83.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALISAN APARECIDA MODESTO BOSCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível e 

retirar a certidão de agravo, conforme solicitado pela petição de fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84254 Nr: 10680-68.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRINCESINHA DO RIO PARAGUAI DE 

RÁDIO DE TELEVISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DE TV´S E RÁDIOS 

COMUNITÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍLIO ALVES BATISTA 

JÚNIOR - OAB:2726/GO, Osvaldo de Souza - OAB:3104, Warla 

Magalhães Batista Mendonça - OAB:20.519

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a r. sentença transitou em 

julgado sem a interposição de recurso. Isso posto, remeto os autos para 

aguardar 30 (trinta) dias e após, não havendo requerimento da parte 

autora, encaminhar os autos para a central de arquivamento e 

arrecadação desta comarca, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.96/98 foi apresentada no 

prazo legal, portanto, tempestiva. Assim, nos termos do artigo 152, inciso 

VI, do Código de Processo Civil intimo a parte autora, por meio de seu 

advogado legalmente constituído, para, querendo, no prazo de 15 (quinze 

dias, impugnar a peça contestatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190894 Nr: 8851-08.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo requerente para o fim de:a) DETERMINAR que a requerida 

BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento proceda à 

baixa da alienação fiduciária incidente sobre o veículo: marca Honda, ano 

2007, modelo 2008, placa NJH3720 e chassi nº 9CDNF41LJ8M09B121, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.b) CONFIRMAR a liminar deferida de fls. 

63/67, e, INTIMAR a requerida para que proceda ao pagamento dos 

valores de fls. 89.Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, 

parágrafo 2º, incisos I a IV do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Devidamente registrado o veículo em nome do 

autor, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179819 Nr: 2155-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍCIO ROSA DE CAMPOS, NAIR VENDRAMINI DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 179819

DESPACHO

1 – Diante da manifestação de fls. 114/115, em que o herdeiro e suposto 

inventariante se recusa a receber a citação e informa que “o Espólio de 

José Palmiro da Silva foi extinto em outubro de 1999”, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, comprovar se Luiz César Palmiro da 

Silva ainda é inventariante do espólio de José Palmiro da Silva ou se o 

inventário já fora extinto, ocasião em que deverá ocorrer a citação dos 

herdeiros indicados às fls. 99/100, sob pena de extinção.

2 – Ademais, verifica-se que, na exordial, a parte autora indicou no polo 

passivo Espólio de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, contudo, a 

aludida demandada não fora incluída na autuação e distribuição, razão 

pela qual sequer houve a sua citação.

Bem por isso, INTIME-SE a parte autora para informar, no prazo de 15 dias, 

se Dalva Pinto da Silva ainda é viva, ocasião em que deverá indicar 

endereço atualizado para a sua citação, bem como esclarecer a 

informação de que Luiz Cézar Palmiro seria representante da demandada 

Dalva Pinto da Silva (fl. 136), sob pena de extinção.

3 – Com a apresentação do endereço atualizado da demandada ou, ainda, 

comprovada a representação da ré por terceira pessoa, CITE-SE nos 

termos do despacho de fl. 105.

4 – PROMOVAM-SE a inclusão de Dalva Pinto da Silva no polo passivo, 

com as alterações na autuação e distribuição.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 111-37.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPNOROESTE-COOP.AGROPEC. DO NOROESTE DO 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fls.136, INTIMO a parte requerente, 

por meio de seu advogado legalmente constituído, para comparecer à 
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audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 16/05/2018, ÀS 14:00 

HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), situado no Edifício do Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT , devendo a parte comparecer acompanhada de seu 

respectivo advogado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80577 Nr: 7110-74.2008.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CARLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADESUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a r. sentença transitou em 

julgado sem a interposição de recurso. Isso posto, encaminho os autos 

para aguardar o prazo de 30 (trinta) dias e, após, nada sendo requerido, à 

central de arquivamento e arrecadação desta comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001373-92.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES DECISÃO 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENIL CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000379-64.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: AURENIL CAMPOS 

MARQUES DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 
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maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003016-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003016-85.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A EXECUTADO: RENATO RODRIGUES DE MIRANDA 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUIZA MARIA PESSOA (EXECUTADO)

EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA (EXECUTADO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000655-95.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: STOCK-CAR- COMERCIO DE 

PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, ADRIANO DE 

OLIVEIRA PESSOA, LUIZA MARIA PESSOA, EVELLYN CRYSTINE PESSOA 

DE LIMA DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001579-09.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA DECISÃO 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 01º de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

05 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LOURENCA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

no processo requerendo a desistência da demanda. Forte em tais razões 

e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja 

pedido de desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o 

requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por 

meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela parte requerente. 

EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002984-80.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSEMAR GOMES RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para 

o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de 

não ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada 

por este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem 

informar o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002983-95.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSEMAR GOMES RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para 

o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de 

não ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada 

por este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem 

informar o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002762-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002762-15.2016.8.11.0006 AUTOR: 

LEOCADIO VIEIRA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária 

na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada 

para justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se 

manifestar, conforme certificado no processo. O processo veio concluso. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela 

percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para 

o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de 

não ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada 

por este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem 

informar o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; (Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 
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de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003082-65.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ANDERSON DOS SANTOS RÉU: LOJAS AVENIDA S.A SENTENÇA 

Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a 

parte autora fora intimada para justificar seu não comparecimento em 

audiência de conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de 

extinção. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam, 

deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003414-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO DE SOUZA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003414-32.2016.8.11.0006 AUTOR: 

CESARIO DE SOUZA GARCIA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns atos 

processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, conforme 

certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a 

parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006 
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AUTOR: ADRIANA DEL CASTANHEL RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos, etc... Atento aos autos verifica-se, 

que a parte Requerida colacionou nos autos petição informando a 

impossibilidade de comparecer na audiência por problemas de saúde, 

inclusive ocorre que a citação fora realizada com apenas 48 horas de 

antecedência não respeitando o prazo mínimo legal, previsto no Art. 334 

do CPC. Diante do exposto, redesigno audiência de conciliação para o dia 

24 de Abril de 2018 às 13h50. Intime-se o requerido para comparecer em 

audiência de conciliação na pessoa de seu procurador. Concedo prazo de 

15 dias para juntada de procuração. Cumpra-se. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004779-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FABIO DA CUNHA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

EMILIO MORALES (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

Luiz Mario da Silva Cruz (RÉU)

Creusa da Silva de Souza (RÉU)

Divina Aparecida dos Santos (RÉU)

ADEMIR VIANA DE MATOS (RÉU)

Rubens Adriano Ferreira Matos (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

Marinete de Souza Oliveira (RÉU)

Zelia da Luz Machado (RÉU)

Angelo Carvalho de Souza (RÉU)

Claudeci dos Santos (RÉU)

Dannyelli Zounar (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 11 de dezembro de 2017. DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

84,00 (oitenta e quatro reais), visando o cumprimento do Mandado de 

Manutenção de Posse a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante Processo: 

1004779-87.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Parte Autora: 

AUTOR: SEBASTIAO FABIO DA CUNHA CINTRA Parte Ré: RÉU: 

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

RURAIS DO CAMPO ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS, JOSE LUIZ DA SILVA, 

EMILIO MORALES, LUCIANO ROSA MACHADO, ADEMIR VIANA DE 

MATOS, RUBENS ADRIANO FERREIRA MATOS, ALCIMAR COELHO 

BORGES, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ZELIA DA LUZ MACHADO, 

ANGELO CARVALHO DE SOUZA, CLAUDECI DOS SANTOS, DANNYELLI 

ZOUNAR, LUIZ MARIO DA SILVA CRUZ, CREUSA DA SILVA DE SOUZA, 

DIVINA APARECIDA DOS SANTOS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 

DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES - MT Processo n° 

1004563-29.2017.8.11.0006 AÇÃO DE Busca e Apreensão BANCO ITAU 

VEICULOS S.A.., por seu procurador que esta subscreve, nos autos da 

ação em epigrafe, que move em face de FELISBERTO CEBALHO POUSO, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando 

que, em diligências administrativas, o autor não conseguiu confirmar o 

paradeiro da parte ré, requer seja realizado pesquisas via, BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD para que informem a este MM. Juízo os endereços 

constantes em seus cadastros de titularidade do mesmo. Termos em que, 

com a juntada da inclusa guia, Pede deferimento. Cuiabá, 06 de Fevereiro 

de 2018. FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB/MT 22.131/A

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

ENERGISA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam na Audiência redesignada para o dia 24 de abril de 2018 às 

15h45min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível, no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 5 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

ENERGISA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO REQUERIDO 

IMPULSIONAMENTO - AUTOR INFORMAR ENDEREÇO PARA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Certifico que conforme teor da certidão retro do meirinho não 

foi possível efetuar a citação/intimação da parte requerida, existindo 

informação que ele estaria residindo em Cuiabá/MT. Com efeito impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade que, no prazo de 5 dias, informe o endereço atual do 

demandado Sr. EDMAR CAETANO DE SOUZA, para fins de citação e 

intimação para comparecer na audiência redesignada para o dia 24 de 

abril de 2018 às 15h45min, que será realizada na sala de audiências da 3ª 

Vara Cível, no Fórum da comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 5 de março 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006503-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006503-29.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: F M C CENTER CAR LTDA EXECUTADO: BRUNO LEONARDO 

COUTO OLIVEIRA Providencie a habilitação do Advogado do Executado 

nos registros. Após, determino a intimação do devedor, na pessoa de seu 

Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da 

Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, 

incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na 

forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário sem prejuído da realização de diligências no 

sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão 

do feito após a expedição do mandado de penhora, avaliação e demais 

atos. Caceres, 18 de novembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001983-26.2017.8.11.0006 

AUTOR: LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Certifique o trânsito em julgado. Em seguida, intime a 

parte Autora para manifestar sobre a petição/depósito de id. 11688466, 

em dez dias. Caceres, 28 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

OSVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

IZAQUE GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELAINE PANOFF (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

FLAVIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000893-46.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA, FLAVIA APARECIDA DE SOUZA, 

ELAINE PANOFF, CATARINA LEITE DE SOUZA, IZAQUE GUALBERTO DE 

ARRUDA, PETRONILIO LEITE DE SOUZA NETO, LUIZ CARLOS 

FERNANDES, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE 

SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C.C DANO 

MORAL ajuizada por OSVALDO PEREIRA e outros, em face de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A e outros. Embora os autores 

apresentem na inicial a existência de orientações jurisprudenciais no 

sentido da desnecessidade do exaurimento prévio da via administrativa 

para o ajuizamento da ação em tela, o entendimento deste Juízo é diverso. 

Ocorre que uma das condições para o ajuizamento da ação é o interesse 

de agir o qual é revestido da preexistência de lide, ou seja, conflito de 

interesses ou pretensão resistida. Assim sendo, necessário que os 

autores complementem a inicial mediante a comprovação de que 

previamente ao ajuizamento da ação, buscaram entrar em contato com as 

requeridas de modo a obterem a resolução da problemática apresentada 

na via extrajudicial e neste contexto, recebido então a resposta negativa, 

ou ao menos, o silêncio das rés. Não obstante, os autores pretendem o 

deferimento da justiça gratuita. Ocorre que este Juízo segue o 

entendimento segundo o qual não basta a mera asserção de 

hipossuficiência econômica para a obtenção da gratuidade do tramite 

processual. Ademais, o art. 99, §2° do Código de Processo Civil 

estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”. No caso, há elementos suficientes para questionar o 

requerimento de gratuidade contido na inicial, porquanto, dado o valor da 

causa e a pluralidade de autores, razoável a presunção de que 

conjuntamente os autores possam suportar os encargos do processo. Em 

suma, deverão os autores emendar a inicial, a fim de que: a) 

justifiquem/comprovem a pretensão resistida a fim de que sobressaia a 

condição necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de 

agir. B) justifiquem/comprovem a informação de hipossuficiência 

econômica, de modo a demonstrar que conjuntamente não são capazes 

de suportar as despesas do processo sem comprometimento do próprio 

sustento, sob pena de não o fazendo ser o pedido de gratuidade da 

justiça indeferido. Com efeito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias, para que os 

autores promovam a emenda da inicial na forma acima estabelecida. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de Março de 2018 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000900-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVILEINE GARCIA PAGLIUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000900-38.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: DAVILEINE GARCIA PAGLIUCA Vistos etc. Cumpra-se a 

carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, 

oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, 

com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. 

Cáceres/MT, 05 de Março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

direito em subst. legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162467 Nr: 10257-35.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da dilçigência do oficial de justiça 

para cumprimento do Mandado de Penhora/intimação, tendo em vista que 

endereço do Requerido localiza-se na Zona Rural, no valor de R$ 265,00 

(duzentos e sessenta e cinco reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136536 Nr: 5742-25.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARMINIO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora manifestar-se no presente feito. Certifico ainda, que 

encaminhinho os autos à conclusão, tendo em vista a petição de 

fls.527/528.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chammi Gattas - 

OAB:

 ... Frente a tais pendências e ponderações que serão objeto de 

consideração nesta decisão e em decisões posteriores, o quadro 

apresentado não deve, por ora, ser homologado, e somente após a 

análise de todas as pendências processuais é que deve ser refeito, com 

posterior liquidação dos credores. ... Paralelo ao cumprimento das 

deliberações, desde já faculto a todos os Credores, Insolvente, 

Administrador e Ministério Público manifestarem acerca da pertinência de 

aguardar o processamento integral dos prazos antes descritos e/ou da 

possibilidade da imediata definição do quadro geral de credores, no prazo 

de 15 dias. ... Não tendo ocorrido a prescrição, inclusive prazo para 

habilitação na modalidade retardatária e a liquidação das obrigações, é 

totalmente infundado o pedido de extinção do processo. ... Frente aos 

inúmeros prejuízos acarretados à massa, é de se manter a decisão que 

determinou a alienação judicial do imóvel da Insolvente. Em aditamento ao 

despacho anterior e atento ao princípio da economia para o fim de evitar 

custos operacionais, e seguindo a tendência de informatização dos 

processos judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, 

o leilão deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). 

Para tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA ... ... Portanto, ante 

os relatos e ponderações externadas, revogo a nomeação e decido pela 

imediata remoção do Dr Expedito Figueiredo de Souza da condição de 

administrador judicial, por conta dos atos praticados em detrimento dos 

interesses da massa e dos credores, nos termos do arts. 30, § 2.º, e 31 

da Lei 11.101/2005. Em substituição, e nos termos do art. 761, inciso I do 

CPC/73, nomeio o Dr Claudio Palmas Dias, Advogado que representa 

parcela considerável dos créditos de Credores descritos no pedido inicial, 

para atuar nos demais atos. Lavre-se termo de compromisso de 

desempenhar bem e fielmente o cargo (art. 764 do CPC/73). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175241 Nr: 10127-11.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Certifico que, conforme o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR o Requerente na 

pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de direito, tendo 

em vista a Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: - "Certifico que 

em cumprimento ao Mandado de Citação, não foi possível proceder a 

citação da parte requerida A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA., 

representante legal, Sr. Volnei; diligenciei até o endereço declinado no 

mandado e, lá estando, encontrei o imóvel onde funcionava as atividades 

comerciais da requerida, fechado e desocupado; segundo informações da 

vizinhança do local, a empresa encerrou suas atividades comerciais neste 

Município e o representante legal da empresa mudou-se para Cuiabá-MT, 

sem informar o seu endereço. O referido é verdade e dou fé. Rosário 

Oeste, 02/08/2017 - Aldo Ferreira Ormond - Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 5045-33.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURY GEANICHINI DE SOUZA, RENILDA DO COUTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CAMPOS BORGES FILHO, LAIS 

BORGES JOSETTI, BENEDITO DE CAMPOS BORGES, LOURDES BORGES 

DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA - 

OAB:6708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do despacho que segue parcialmente transcrito..." Desta 

feita, em caso de procedência da demanda, restaria inviável a 

determinação para averbação do imóvel em nome dos Autores com base 

no memorial descritivo acostado, eis que de nada adiantaria a 

determinação, pois diante do imbróglio há grande chances de não se 

poder leva-la à efeito.

 Não bastasse isso, a informação prestada pelo Cartório é de que o imóvel 

de matrícula nº 4.517 é omisso quanto às suas medidas, o que também 

impede a averbação de forma adequada.

 Assim, é necessário que os Autores acostem aos autos o memorial 
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descritivo atualizado da área, de acordo com as novas matrículas 

indicadas, quais sejam, matrículas de nº 4.517 e nº 4.518, nele devendo 

constar a especificação das dimensões/metragens, lados, azimutes, 

distâncias, bem como demais dados inerentes ao trabalho de levantamento 

topográfico, necessários para realização da averbação do imóvel no 

Cartório.

 Ressalto sobre a necessidade da medida neste momento para evitar 

tumultos futuros, que possam impedir a efetividade da demanda em caso 

de eventual procedência da mesma.

Assim, intimem-se os Requerentes para que apresentem o mapa 

topográfico e memorial descritivo atualizado das áreas em questão, no 

prazo de 30 dias.

 Após, novamente conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8380-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de direito, tendo 

em vista a Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrito: "Certifico que 

me dirigi à Rua Congonhas, Bairro Jardim Aeroporto - Varzea Grande-MT, 

após percorrê-la toda, não encontrei a casa nº 01, conforme indicado no 

presente mandado. Trata-se de rua inexistente dentro de um condomínio 

residencial, cujas moradias são identificadas por quadras e blocos - 

quadras 09, 09, 10, 11 e seguintes; blocos A, B, C e D. Assim, verifica-se 

que o endereço constante do mandado, não menciona tais referências. Na 

portaria da referida quadra 08 e 09 os atendentes Sra. Rosinei e Sr. 

Aparecido informaram não conhecer a pessoa a ser encontrada. Em face 

do exposto, não encontrei a parte ré Vagner Alberto Gouveia, motivo pelo 

qual deixei de citá-lo. Finalmente, deixei de proceder ao arresto de bens de 

propriedade do referido réu em virtude de não os encontrar. Dou fé. 

Jefferson Campos Borralho - Oficial de Justiça."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 11530 Nr: 1398-84.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBA SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Revogo o despacho anterior.

Desapense-se.

Providencie a juntada de cópia da petição juntada às fls. 652 dos autos de 

insolvência, e retorne concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101893 Nr: 6989-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TADEU CASTRILLON, JOASIR 

BENEDITO FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05(cinco)dias, prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do 

NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163815 Nr: 1062-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULSIDIO RAMOS MOURA, MARIA ELIETE MARQUES 

RAMOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS NAHAS, ROBERTO CARLOS 

NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RAFAELA ROSA RAMOS 

MOURA - OAB:16529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 INTIMAÇAO da parte credora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, comprovar o cumprimento da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9724 Nr: 259-97.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Revogo o despacho anterior.

Providencie a extração de cópia das fls. 117/120 e a autuação em apenso 

aos autos de insolvência como pedido de habilitação como já deliberado 

nos autos de insolvência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196156 Nr: 1160-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vitorino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento do despacho a seguir transcrito...."Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado INTIME-SE a parte 

Requerente, a fim de requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, visando a prossecução do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 2107-12.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOTECA TANGA BEACHS, ANGEL 

BONETA MARTI, MARIA CRISTINA CAVALCANTI SERROU, MARCELO 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte autora na 

pessoa de seu advogado para requerer o que entender de direito, face a 

devolução da Carta Precatória expedida ao Juízo da Comarca de 
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Cuiabá-MT, com a finalidade de CITAR a parte devedora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101893 Nr: 6989-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TADEU CASTRILLON, JOASIR 

BENEDITO FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 NTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05(cinco)dias, manifestar acerca do Bloqueio realizado via 

BACENJUD no valor de R$ 224,15 (duzentos e vinte e quatro reais e 

quinze centavos) e comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 2464-89.2006.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste o Autor sobre questionamentos apresentados pelo Ministério 

Público no parecer de fls. 432/435 dos autos de insolvência, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183960 Nr: 4622-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DONIZETE ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico apara os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora manifestar-se no presente feito , tendo em vista à intimação 

de fls.62, disponibilizado no DJE nº 10185, de 24/01/2018 e publicado no 

dia 25/01/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985, 

representando o polo ativo. Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão p

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189463 Nr: 7904-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP MOTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento e requerer o que entender de direito acerca da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita:em cumprimento ao. Mandado de 

penhora e Avaliação, dirigí-me até ao local mencionado e lá estando 

conseguimos localizar a pessoa do executado : GÉRSON DE SOUZA 

BRANDÃO , e quando dissemos a este do motivo da nossa presença 

naquele local que precisavamos da sua indicação de bens para que 

pudessemos Penhorar e Avaliar para garantir o valor do débito de 

R$9.053,46 (Nove mil e cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos 

). Este nos disse não possuir nenhum bem para que pudesse nomear para 

garantir o pagamento da mencionada dívida apresentada . E que o único 

bem , hoje em seu nome seria o imóvel do qual atualmente ocupa 

devidamente registrado no Cartório do 1ª Ofíco de Imóveis desta cidade . 

Como atualmente a 4ª Ciretran desta cidade encontra-se paralizada em 

greve sem data ou previsão para retornar as suas atividades normais , 

para que pudessemos fazer uma necessaria busca nos seus arquivos no 

nome da pessoa do executado não pudemos conferir essas informações 

que nos foi passada pela sua pessoa. No Cartório de Registro de Imóveis 

do 1º Ofício desta cidade o valor que nos foi fornecido para retirada de 

uma cópia do Registro do Citado Imóvel hoje encontra-se no valor de R$ 

18,00 (Dezoito Reais) se tiver a matrícula já registrada . No mais o 

executado é uma pessoa de baixa renda , não possuindo outros bens a 

não ser aqueles que atualmente guarnessem a sua residência como: 

geladeira, Fogão , televisor , sofá e guarda roupas e camas , bem como 

uma máquina de lavar , sendo que esses bens pudemos observar que 

existem apenas uma unidade de cada . Estamos devolvendo o presente 

feito para outras providencias necessarias , caso do imóvel providencias 

de juntar no r. mandado cópia do referido imóvel para que pudessemos 

das as devidas providências junto ao r. mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 545-75.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.D.RIBEIRO DROGARIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Desapense-se e retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148952 Nr: 7524-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo de 

suspensão requerido pelo autor . Certifico ainda, que não houve 

manifestação acerca da intimação de fls.249. Razão pela qual, encaminho 

os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178858 Nr: 1546-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 
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5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - OAB:6558-B, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da sentença que segue parcialmente transcrita ..." É como 

decido!

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulada por PAULO JOSÉ DA ROCHA em 

face de BANCO ITAÚ S/A, a fim de:

 a) JULGAR EXTINTO o processo de execução em apenso (cód.: 31428) 

em relação à pessoa física PAULO JOSÉ DA ROCHA, na forma do art. 

485, VI c.c art. 318, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil 

de modo que todo e qualquer ato de constrição levado à efeito nos autos 

em apenso não poderá de modo algum atingir a esfera patrimonial da 

referida pessoa física;

b) TORNAR SEM EFEITO toda e qualquer constrição judicial sobre bens e 

valores havidas em desfavor da pessoa física PAULO JOSÉ DA ROCHA, 

ficando condicionada a restituição ao trânsito em julgado desta sentença;

c) CONDENAR o réu/impugnado, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa 

(segundo os parâmetros deste incidente), tal como prevê o art. 85, §2° e 

incisos, do Código de Processo Civil.

 - No mais, determino que o cartório providencie a juntada de cópia desta 

sentença ao processo de execução em apenso.

 Havendo o trânsito em julgado, retorne concluso para a expedição de 

alvará para a liberação dos valores constritos em favor do autor.

 P. R. I.

Cáceres/MT., 16 de Janeiro de 2018.

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 4159-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY LEITE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440

 Certifico que conforme o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para se manifestar nos autos acerca do contido 

na petição acostada às fls. 424, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 70910 Nr: 8330-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO JOAN MIRÓ, IAAP-CURSOS LIVRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 70910

DECISÃO

1 – Trata-se de cumprimento de sentença em que, realizados alguns atos 

processuais, foi requerida a penhora de valores por meio do sistema 

BACENJUD.

Consoante decisão de fl. 112, a parte exequente foi devidamente intimada 

para manifestação quanto à incorreção do número do CNPJ da parte 

executada, essencial para o processamento da ordem de bloqueio.

Certidão de fl. 114 atestando a inércia da parte exequente.

Diante desse quadro, não havendo manifestação da parte interessada, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que de acordo com o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir 

transcrita, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado nº 223749, 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA em bens dos executados 

SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO JORGE DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA , tendo em vista que até a presente data, não foi 

encontrado nenhum bem imóvel em nome dos executos, conforme 

certidões anexas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193110 Nr: 10224-74.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.T. DA SILVA EPP, CLEDINEI TUBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que conforme o artigo 152, do NCPC e o Provimento 

0546/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para intimar as partes, através 

de seus advogados, para requererem o que entenderem de direito, tendo 

em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195124 Nr: 570-29.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO JÚLIO DE CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu advogado, 

para, querendo apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195291 Nr: 660-37.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO EVALDO FELIX RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALU RAMSAY CAIXETA - 

OAB:20.2019, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:RO 5269, JULIANA 

SALES PAVINI - OAB:20.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 
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PINTO - OAB:12.829/MT

 Certifico que de acordo com o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR as partes na 

pessoa de seus advogados, para que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem nos autos requerendo o que entender tendo em vista o retorno 

do feito do Tribunal de Justiça/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195291 Nr: 660-37.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO EVALDO FELIX RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALU RAMSAY CAIXETA - 

OAB:20.2019, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:RO 5269, JULIANA 

SALES PAVINI - OAB:20.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Certifico que de acordo com o artigo 152, VI do NCPC e o Provimento 

056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR a parte requerida na 

pessoa de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas e despesas processuais do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185754 Nr: 5666-59.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVELS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestar-se no presente feito, tendo em vista que foii 

devidamente intimada do "Despacho->Mero expediente", de 18/12/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10183, de 22/01/2018 e publicado no dia 

23/01/2018, onde consta como patrono habilitado para receber intimações: 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A. Razão 

pela qual, encaminho os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195374 Nr: 695-94.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE SOUZA ESPINOSA, ROSANGELA 

RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTANA RAMOS, ESPÓLIO DE 

AÉCIO DE SOUZA PINTO, OLAZIL DO CARMO RIBEIRO PINTO, FAZENDA 

SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - OAB:19218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109, JOSÉ OLIVÃ SANTANA - OAB:13109/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194710 Nr: 343-39.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ARDAIA CRISTO, BRENDA CRISTO BRANQUINHO, 

BRUNO CRISTO BRANQUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109367-RJ, FABIANA 

MARCELLO GONCALVES MARIOTINI - OAB:170634, JÚLIO CESAR 

GOULART LANES - OAB:13.329-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para , no prazo 

de 05 (cinco)dias, informarem acerca da exata localização do Veículo a 

fim de possibilitar o agendamento da data da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 1709 Nr: 535-70.1996.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE LOURDES FERREIRA 

HAYASHI, ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para , no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça da comarca de Mirassol D'Oeste/Mt a seguir 

transcrita..Obtive informações que o Sr Luciano Akira Hayashi poderia ser 

encontrado à Rua Miguel Botelho de Carvalho n.3580.Dirigi-me por várias 

vezes ao endereço mencionado e a vizinhança informou que o imóvel 

pertence ao Sr Luciano, porém o mesmo podera ser encontrado somente 

em sua fazenda localizada no Distrito de Horizonte D'Oeste, estrada que 

liga horizonte e Quatro Bocas, na fazenda do Sr.Sabaku.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 7549-75.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS - DISVECO LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOÃO 

TRANCHESI JUNIOR - OAB:58730, José Paulo Moutinho Filho - 

OAB:58739

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para 

manifestarem nos termos do art.10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168820 Nr: 5282-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO MICHELON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos e alegais efeitos que, tendo em vista a decisão 

de fls.136/138 e petição de fls.142, encaminho os autos ao arquivo 

provisório.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148946 Nr: 7518-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA-ME, 

MARCELO SILVA, ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento que o Leilão Eletrônico obteve resultado parcial negativo. 

Sendo arrematado 04 (quatro) botijões de gás, avaliado em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), arrematado por R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (um) 

Fogão semi industrial com duas bocas em bom estado, avaliado em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), arrematado por R$ 200,00 (duzentos reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789 Nr: 269-83.1996.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABÍLIO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ MAURICIO 

JORGE DA CUNHA, para devolução dos autos nº 269-83.1996.811.0006, 

Protocolo 789, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABNER FERRO LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO BUSCA E APREENSÃO SETOR - 4 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1000282-93.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 33.541,37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

Parte Autora: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: THIAGO ABNER FERRO 

LUZ PESSOA SER CITADA (PARTE REQUERIDA): Nome: THIAGO ABNER 

FERRO LUZ Endereço: RUA DA TAPAGEM, N. 835, CENTRO, CÁCERES/MT 

FINALIDADES: 1) - Proceder à BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO 

NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário em 

nome da pessoa indicada como representante do autor para tal fim, vez 

que nesta comarca inexiste depósito público 2) - Realizar a CITAÇÃO DA 

PARTE RÉ, de conformidade com o despacho ao final transcrito e a 

petição inicial, cuja cópia segue anexa, como parte integrante deste 

mandado, para, querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO 

DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO. VALOR DO DÉBITO PARA 

PAGAMENTO R$ 33.541,37 REAIS DESCRIÇÃO DO BEM: “MARCA 

RENAULT, MODELO DUSTER DYNAMIQUE 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 

2015, CHASSI 93YHSRAF5GJ125814, PLACA QBX/5970, COR CINZA e 

RENAVAM N. 001072998146”. DEPOSITÁRIO DESIGNADO: A pessoa 

indicada como representante da parte autora para tal fim (vide inicial 

anexa), vez que nesta Comarca inexiste depósito público. 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Providencie a parte Autora a juntada de 

fotocopia do documento contido no id. 11521455 - Pág. 2, porquanto o que 

já consta no processo foi digitalizado com falhas, pelo que não é possível 

a leitura da identificação do recebedor da postagem que encaminhou a 

notificação quanto à mora no endereço do devedor. Supridas as faltas 

indicadas acima, desde já fica analisado o pedido de liminar. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a 

cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens 

Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, 

consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 

2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 29 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito”. 

ADVERTÊNCIAS: a) Poderá a parte ré, no prazo de 5 dias, contados da 

execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade do débito 

pendente, de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. b) Não 

sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte 

autora. c) O prazo para contestar a ação é de 15 dias, contados da 

execução da liminar. d) A parte ré poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na 

petição inicial. f) Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na 

posse da parte ré, poderá a presente demanda ser convertida, a pedido 

da parte autora, em ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69). 

Cáceres/MT, 5 de março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000791-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J RUIZ DA COSTA E FARIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000791-24.2018.8.11.0006 

AUTOR: AFONSO NEI FONTES RAMIRES RÉU: J RUIZ DA COSTA E FARIA 

- ME Vistos etc. Cuida-se de Ação de Despejo por falta de pagamento de 

aluguel e encargos com pedido liminar proposta por ESPÓLIO DE JOÃO 

AFONSO RAMIRES em face de J. RUIZ DA COST FARIA- ME, representada 

por JASPER RUIZ DA COSTA FARIA. Alega o autor, em síntese, que 

celebrou com o Requerido contrato de locação de imóvel, no qual restou 

ajustado o pagamento mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

aluguel, com vencimento todo dia 05 e multa de 10% (dez por cento) e 

juros de mora de R$ 7,00 (sete reais) por dia em caso de inadimplemento. 

Argumenta que o Requerido deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis 

relativos aos meses de janeiro e fevereiro, bem como IPTU, despesas 

estipulada no contrato. Requereu a concessão de tutela de urgência para 

desocupação imediata do imóvel e subsidiariamente, liminar com 

fundamento na lei de inquilinato, pra que o Requerido desocupe o imóvel 

em quinze dias. Na oportunidade, ofertou como caução o imóvel objeto do 

contrato de locação. Juntou documentos de id. 11941488 a id. 11956586. 

É O NECESSÁRIO. DECIDO. A locação é o instituto pelo qual o locador 

cede ao locatário o uso e gozo de bem infungível por um certo período de 

tempo e mediante o pagamento de remuneração (Silvio Rodrigues, "Direito 

Civil", 3º vol., 3ª ed., p. 225). No caso dos autos verifico a existência do 

contrato de locação objeto desta ação (id.), devidamente celebrado entre 

as partes, no qual restou estabelecido os termos contratuais indicados na 
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inicial, quais sejam: vencimento dos aluguéis todo dia 05 de cada mês, 

multa de inadimplência de 10% e juros de mora de R$7,00 (sete reais) ao 

dia e data de vigência até 31/01/2020. Requereu o autor medida liminar 

para determinar a desocupação do imóvel pelo Requerido, fundamentando 

o seu pedido na inadimplência contratual do réu (falta de pagamento dos 

aluguéis). De início é de se ressaltar que a Lei 8.245/91, com as 

alterações trazidas pela Lei 12.112/09, assim prevê: “Art. 9º. A locação 

também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos”. “Art. 23. O locatário é obrigado 

a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato”. “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de des-pejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” No caso dos autos, a prova 

pré-constituída apresentada com a inicial demonstra a presença dos 

requisitos necessários para a concessão da liminar. Primeiramente, da 

análise do contrato, não se constata a presença de quaisquer das 

garantias previstas no art. 37 da lei de locação. Não obstante, a parte 

autora ofertou como caução o imóvel objeto do contrato de aluguel, 

atendendo a garantia exigida pela lei de locação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar 

vindicada para determinar o despejo do Requerido do imóvel objeto da 

locação, no prazo de 15 (quinze) dias. Poderá o locatário evitar a rescisão 

da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) 

dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de 

cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 

devidos Expeça-se mandado de despejo. No mais, cite-se e intime-se a 

Requerida, por meio de seu representante, para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anotem-se no ato de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora 

será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 02 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000922-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE DE LOURDES MAZETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000922-96.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: KARINE DE 

LOURDES MAZETI Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito 

bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 

posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca inexiste 

depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da 

medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor 

fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 05 

de Março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. 

Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157063 Nr: 4820-13.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIDE MARQUES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que o Recurso de 

Apelação de fls. 122/130 é TEMPESTIVO, uma vez que o recorrente teve 

ciência da sentença em 20/10/2017 quando houve a remessa dos autos. 

Assim, IMPUSIONO OS AUTOS INTIMANDO a parte autora, ora recorrida, 

para que apresente as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81886 Nr: 8413-26.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, MARIA 

FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660, RICARDO GOMES 

ALMEIDA - OAB:5985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, impulsiono os autos 

INTIMANDO o Requerido, via DJE/MT, através de seu advogado, para que 

apresente seus memoriais finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150899 Nr: 9702-52.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BRITO LEÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 218235 Nr: 5745-67.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO o Recurso de Apelação de fls. 50/87 É TEMPESTIVO, uma vez 

que o Apelante interpôs recurso sem que houvesse sua intimação da 

sentença. Assim, nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono 

os autos INTIMANDO as partes apeladas, por meio de seus advogados, 

para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

com ou sem resposta, serão os autos conduzidos à Procuradoria Geral do 

Estado também apelado.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86869 Nr: 2392-97.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO VINÍCIUS MOTA, VERONICA NUNES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, WALTER TÁPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o perito atendesse a intimação 

de fls. 383 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a 

parte autora para que requeira o que entender pertinente no prazo de 05 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83913 Nr: 10175-77.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRÉ MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

83913 §!)H.¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10175-77.2008.811.0006

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ MICHELON

INTIMANDO(S): Executados(as): José André Michelon, Cpf: 27672352091 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), zootecnista, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas (R$ 382,99) e 

taxa (R$ 132,41) processuais pendentes, no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Karin Danielle Carvalho Barbosa Lima

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158079 Nr: 5794-50.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT-FUND.UNIV.ESTADO DE MT 

-DIRETORIA DE CONSURSOS E VESTIBULARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O

 CERTIFICO, para os devidos e legais efeitos, que a contestação de fls. 

628/632 é TEMPESTIVA. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

novo CPC, intimo a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a referida contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150096 Nr: 8813-98.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBEIRO MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsiono os autos INTIMANDO O 

EXEQUENTE, por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre a 

impugnação do executado às fls. 309/313, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ARNALDO CEBALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003766-87.2016.8.11.0006 Promovente: 

Arnaldo Cebalho De Oliveira Promovida: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003647-29.2016.8.11.0006 Requerente: 

Adriele Neves Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. Em sede 

preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 
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ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO ainda a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela requerida, porquanto a peça ajuizada preenche os requisitos 

de validade e bem identifica a pretensão da parte autora. Não havendo 

mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 125 de 1041



caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PESSOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003787-63.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jonatas Pessoa Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Em sede 

preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO ainda a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela requerida, porquanto a peça ajuizada preenche os requisitos 

de validade e bem identifica a pretensão da parte autora. Não havendo 

mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 126 de 1041



pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003298-26.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5585926), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003645-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003645-59.2016.8.11.0006 Promovente: 

Valquiria Costa Rodrigues Promovida: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 
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entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003023-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXON DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003023-77.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5586034), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo a 

antecipação de tutela concedida em Evento Id. nº 4315814. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA IBET SORIA PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003708-84.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5555432), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003738-22.2016.8.11.0006 Promovente: 
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Wanderlan Goncalves Borba Promovida: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. Em sua contestação a reclamada 

pugnou pela designação de audiência de instrução, no entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da 

produção de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado 

do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela 

parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos 

autos, pois, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003644-74.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marivaldo Marques Dos Santos Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Projeto de Sentença Processo nº 1003642-07.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marivaldo Marques Dos Santos Requerido: Banco Bradescard S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. Nota-se que a reclamada não 

compareceu à sessão de conciliação nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa premissa, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 

479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012103-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CUNHA DOS SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES CUNHA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ALBERTO MENDES PAULINO OAB - MT19343/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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VANESSA GRAVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Cordeiros Advogados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação da parte exequente para impugnar no prazo legal os 

embargos a execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003775-49.2016.8.11.0006 Requerente: 

Diego Rosa De Souza Campos Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Em sede preliminar, a requerida arguiu falta de 

interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a violação ao direito faz 

nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o interesse de agir com a 

deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da 

asserção, as condições da ação não são caracterizadas com base no 

direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. 

Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, basta a 

constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade de se 

adentrar no mérito da causa. É o entendimento da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 

2.529/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. 2. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido 

na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de configurar transtorno e 

aborrecimento, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sob 

pena de banalização do instituto. 3. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO a presente preliminar. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002646-09.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5581744), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MIRELA VERNIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003774-64.2016.8.11.0006 Requerente: 

Ana Mirela Verniz Garcia Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou até mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata 

os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 
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contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003755-58.2016.8.11.0006 Requerente: 

Lindaura Pereira Nunes Requerido: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 
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ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Pelas mesmas 

razões indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da requerida 

de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não demonstrada 

a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no artigo 80 do 

CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO OAB - MT6554/A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011281-54.2016.8.11.0006 REQUERENTE: KELLY ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Intime-se a parte autora para informar 

nos autos se houve cumprimento da liminar deferida nos autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DOMINGAS TABORGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003767-72.2016.8.11.0006 Requerente: 

Gislene Domingas Taborga Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 
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DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003768-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON BACA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003768-57.2016.8.11.0006 Requerente: 

Luanderson Baca Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 
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técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010872-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GABRIEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010872-78.2016.8.11.0006 REQUERENTE: GEOVANE GABRIEL 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para se manifestar sobre a gravação juntada pela Requerida, em um prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003034-09.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jean Monteiro De Souza Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 
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reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010211-02.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSUE VALDEMIR DE 

ALCANTARA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Em atenção à 

economia processual e visando a celeridade, intime-se a Requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial comprovante de 

endereço em nome do autor, de forma legível, documentos estes 

indispensáveis para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO ESPINOZA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003009-93.2016.8.11.0006 Requerente: 

Benedito Sebastiao Espinoza De Assuncao Requerido: Vivo S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 
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DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002573-37.2016.8.11.0006 REQUERENTE: HELDER GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - SP257220 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB - SP178033 (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003752-06.2016.8.11.0006 Requerente: 

Antonia Da Gama Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Em sede preliminar, a requerida arguiu falta de 

interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a violação ao direito faz 

nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o interesse de agir com a 

deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da 

asserção, as condições da ação não são caracterizadas com base no 

direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. 

Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, basta a 
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constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade de se 

adentrar no mérito da causa. É o entendimento da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 

2.529/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. 2. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido 

na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de configurar transtorno e 

aborrecimento, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sob 

pena de banalização do instituto. 3. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO a presente preliminar. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE MIRANDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003783-26.2016.8.11.0006 Promovente: 

Fabiana De Miranda Faria Promovida: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 
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cadastro de devedores pela requerida. Em sede preliminar, a requerida 

arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a 

violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o 

interesse de agir com a deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 
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para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ARRUDA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003763-35.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sheila Arruda Ortiz Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente por débito que desconhece. 

Nota-se que a reclamada não compareceu à sessão de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa premissa, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003175-28.2016.8.11.0006 Requerente: 

Rodrigo De Oliveira Ramos Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 
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retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003291-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SILVANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003291-34.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5479594), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003742-59.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5497919), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003156-22.2016.8.11.0006 Requerente: 

Odair Das Neves Silva Requerido: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 
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DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Pelas mesmas 

razões indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da requerida 

de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não demonstrada 

a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no artigo 80 do 

CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON ROGER FONSECA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003700-10.2016.8.11.0006 Requerente: 

Adson Roger Fonseca Menacho Requerido: Telefonica Brasil S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. REJEITO o pleito 

da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 
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pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003732-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003732-15.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS em que a autora alega que teve 

seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 5495652), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003263-66.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5036112), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE TEREZINHA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003271-43.2016.8.11.0006 Requerente: 

Meire Terezinha Silva Da Cruz Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a 

qual rejeito, considerando que a violação ao direito faz nascer a 

pretensão, e, uma vez resistida, revela o interesse de agir com a 

deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da 

asserção, as condições da ação não são caracterizadas com base no 

direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. 

Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, basta a 

constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade de se 

adentrar no mérito da causa. É o entendimento da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 

2.529/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. 2. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido 

na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de configurar transtorno e 

aborrecimento, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sob 

pena de banalização do instituto. 3. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO a presente preliminar. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 
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de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 249,03 (duzentos e quarenta e nove reais 

e três centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte 

autora pague o débito em aberto no valor de R$ 249,03 (duzentos e 

quarenta e nove reais e três centavos), acrescido de juros e corrigida 

monetariamente a partir do vencimento da fatura. Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003635-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003635-15.2016.8.11.0006 Promovente: 

Eliane Alves De Oliveira Santos Promovida: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 
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entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003017-70.2016.8.11.0006 Requerente: 

Bruno Cesar Do Nascimento Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALECIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003272-28.2016.8.11.0006 Requerente: 

Valecia Gomes Duarte Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 149 de 1041



no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 137,08 (cento e trinta e sete reais e oito 

centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague o débito em aberto no valor de R$ 137,08 (cento e trinta e sete reais 

e oito centavos), acrescido de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTONIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003749-51.2016.8.11.0006 Requerente: 

Eliandro Antonio Miranda Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 
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nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003744-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003744-29.2016.8.11.0006 Requerente: 

Romario Cruz Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. Em sede 

preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 
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INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003084-35.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4978557), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZALINA AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002992-57.2016.8.11.0006 Requerente: 

Deuzalina Amorim Costa Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 
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autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo 

Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério 

Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JOAO SEBA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Projeto de Sentença Processo: 1003293-04.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5494774), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON ROGER FONSECA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003699-25.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5483836), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010984-47.2016.8.11.0006 Requerente: 

Vanderleia Aparecida Ribeiro Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Nota-se que a 

reclamada compareceu à sessão de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 
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interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DO CARMO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003705-32.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5483688), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002374-15.2016.8.11.0006 Requerente: 

Valdenir Machado Santos Requerido: Banco Bradesco Cartões S.A. 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro 

restritivo de crédito indevidamente. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011680-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOCLECIA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011680-83.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003314-77.2016.8.11.0006 Requerente: 

Alberto Ramos Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. Nota-se que a reclamada não 

compareceu à sessão de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 
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do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT. Processo n. 

1002371-60.2016.811.0006 CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA., devidamente qualificada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

IENXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR, processo em epígrafe, que lhe move SOLANGE DAS DORES 

SILVA, em trâmite por este r. juízo, por sua procuradora “in fine” assinada, 

vem, mui respeitosamente à presença de V. Exa., REQUERER a intimação 

das partes acerca da sentença prolatada, visto que a mesma foi proferida 

em setembro/17 e até o momento as partes não foram oficialmente 

cientificadas acerca desta. Termos em que, pede deferimento. 

Cáceres/MT, 26 de Fevereiro de 2018. VALERIA BAGGIO RICHTER 

OAB/MT 4.676

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003072-21.2016.8.11.0006 Requerente: 

Eliane Ramos Cordeiro Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Em sua contestação a reclamada pugnou pela 

designação de audiência de instrução, no entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de 

provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 
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inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 

479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012151-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA HASSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012151-02.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA HASSE SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que não consta a assinatura da Requerente na minuta de 

acordo - ID: 80846558. Intime-se a parte autora a se manifestar sobre o 

respectivo acordo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINAI DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011064-11.2016.8.11.0006 REQUERENTE: AGUINAI DE CARVALHO LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CRISTINA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010482-11.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SILVANE CRISTINA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4793504.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010158-21.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4787300.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010939-43.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA FARIAS DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4766368.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002005-21.2016.8.11.0006 Requerente: 

Tassiane Aparecida Ribeiro Felix Requerido: Telefonica Brasil S/A /Vivo 

S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 
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nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Em sede 

preliminar, a requerida arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, 

considerando que a violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma 

vez resistida, revela o interesse de agir com a deflagração da ação judicial 

respectiva, e, ainda, e acordo com a teoria da asserção, as condições da 

ação não são caracterizadas com base no direito material discutido em 

juízo, mas nas afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o 

interesse de agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002998-64.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ERIKA FATIMA DE ARRUDA 

REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único 

da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 
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advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Proceda-se ao necessário para 

o levantamento dos valores depositados em favor do Exequente. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010890-02.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIANA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 4813754

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011062-41.2016.8.11.0006 REQUERENTE: AGNALDA OLIVEIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010907-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RIBEIRO MOREDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010907-38.2016.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO CESAR RIBEIRO 

MOREDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos, que em sede de contestação foi arguido, preliminarmente, 

incompetência em razão do domicilio do autor. Em consonância com a 

manifestação do requerido, constata-se dos documentos que 

acompanham a inicial, que o comprovante de endereço apresentado pelo 

requerente esta em nome de terceiros, bem como que não houve qualquer 

comprovação acerca do vinculo entre o requerente e o titular da conta de 

energia juntado. Assim, intime-se a parte autora para proceder a juntada 

de documentos que comprovem seu endereço ou que comprove vinculo 

com endereço fornecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4740022 que 

segue abaixo transcrita: Projeto de Sentença Processo nº 

8011049-42.2016.8.11.0006 Requerente: Poliana Rodrigues de Paula 

Alcantara Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos devedores pela 

reclamada por débito que desconhece. Afirma que não foi notificada da 

negativação. Não havendo preliminares a serem analisadas, passamos ao 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora. Há 
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evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...].” (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4740022 17032318391186900000004699263

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 4814052

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002393-21.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LAUREANO LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 
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exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID5072577.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(4799220) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Processo: 

8011079-77.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por BRUNA 

OLIVEIRA RAMOS em desfavor de VIVO S.A, alegando que embora não 

tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015). Outrossim, REJEITO 

o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original 

que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo 

de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal 

pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios 

que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4799220 17040414330039300000004756476

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011230-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4786120.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença exarada nos 

autos (ID-4727237), e, para que, caso queiram, poderão propor recurso 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 4814720

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA TAQUES CASTRO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença exarada nos 

autos (ID-4708048), e, para que, caso queiram, poderão propor recurso 

no prazo de 10(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (REQUERENTE)

JANAINA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8010485-63.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JANAINA DA 

SILVA CARVALHO em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo providencie a transferência e internação para 

tratamento de intercorrências clínicas na gravidez no Hospital Julio Muller 

em Cuiabá/MT, disponibilizando equipe especializada e estrutura física 

adequada a realização do mesmo, conforme prescrição médica. A inicial 

veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da 

cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de 

providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ilegitimidade 

passiva, também alegada pelo requerido não merece ser acolhida, vez que 

a direito a vida e à saúde é um direito público subjetiva assegurada pela 

Constituição Federal a todos os cidadãos, principalmente àqueles que são 

carentes, uma vez que saúde está incluídas entre os direitos sociais, 

senda dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes 

políticos com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade de 

assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1002602-87.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARCELO VIANA MARTINS 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, em 

correição. O fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, 
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sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a parte promovida 

por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento n. 38/2015 - CGJ, 

com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao DAJE, 

intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 dias, 

CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não seja 

cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

Requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). INTIME-SE a parte Autora, com as advertências do art. 51, I, da 

Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011943-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11277881), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011567-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011567-32.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA proposta por 

JOSE ANTONIO ORTEGA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar comprar móveis na loja Eletroksa foi informado pelo 

atendente que seu nome constava no cadastro de inadimplentes. Tal 

inscrição foi realizada pela Requerida por um débito no valor de R$ 407,22 

(quatrocentos e sete Reais e vinte e dois centavos). Entretanto, a mesma 

é indevida, pois nunca teve qualquer relação contratual com a Requerida. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar e passo a análise do mérito. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, trazendo aos autos diversas faturas 

enviadas ao endereço do autor desde o ano 2012. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Julgo improcedente o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011405-37.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011405-37.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

MARIA DE JESUS DA SILVA CRUZ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, alegando que ao realizar cadastro em um comércio local foi 

surpreendida ao constatar que seu nome constava no cadastro de 

inadimplentes. Tal inscrição foi realizada pela Requerida por um débito no 

valor de R$ 101,52 (cento e um Reais e cinquenta e dois centavos). 

Entretanto, a mesma é indevida, pois nunca teve qualquer relação 

contratual com a Requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, trazendo aos autos vasto histórico de 

pagamentos por meses subsequentes, bem como diversas faturas 

enviadas à autora. No que tange à ausência de contrato assinado pelo 

autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Julgo 

improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010433-67.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSEMEIRE SILVA GALVÃO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que que requereu o 

cancelamento do serviço de internet que possuía com a Requerida em 

janeiro/2016, no entanto, a Requerida continuou a emitir cobranças, 

inclusive, inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. A 

Reclamada apresentou contestação genérica e desincumbiu de comprovar 

que não houve pedido de cancelamento do serviço a justificar as 

cobranças emitidas e restrição do nome do autor, atraindo para si a 

responsabilidade pela falha no serviço. No caso vertente, a falha na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 166 de 1041



prestação do serviço pela Requerida é censurado pelo Código de Defesa 

do consumidor em seu artigo 39, III que aduz que é prática abusiva 

fornecer qualquer serviço que não tenha sido previamente solicitado pelo 

consumidor. E o parágrafo único do mesmo artigo afirma que nas 

situações em que o serviço é prestado sem prévio requerimento, é 

equiparado à amostra grátis, inexistindo obrigação ao pagamento. O 

período excedente em que o serviço foi disponibilizado equipara-se a 

serviço não solicitado e, consequentemente, isento de ônus pelo 

consumidor. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, que mesmo após o cancelamento do serviço, por 

negligencia da Requerida, o consumidor continue a ser cobrado. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000 (sete mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

Confirmar a liminar proferida; b) Declarar a inexistência dos débitos após o 

cancelamento; c) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011162-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011162-93.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUZINETE ALVES DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Verifica-se dos autos que a 

advogada da parte reclamante requereu , em audiência de conciliação, a 

desistência do feito, informando não haver mais interesse em sua 

tramitação. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLAYNE SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003552-96.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA 

KAROLAYNE SEVERINO em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, 

alegando que o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito oriundo do contrato 4271671260453016. Entretanto, 

tal restrição é indevida, uma vez que desconhece o contrato. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pela autora, o 

Requerido o trouxe aos autos contrato de emissão de cartão de crédito 

assinado pela parte autora (ID 9186115), que não foi impugnado pela 

mesma. Portanto, tenho que o débito da parte autora restou comprovado. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Portanto, é evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e 

boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o 

requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato 

entabulado entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 167 de 1041



pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON CARLOS NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003790-18.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEILSON 

CARLOS NEPOMUCENO em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, 

alegando que o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito oriundo do contrato CT05444751194. Entretanto, tal 

restrição é indevida, uma vez que desconhece o contrato. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pela autora, o 

Requerido trouxe aos autos contrato de emissão de cartão de crédito 

assinado pela parte autora (ID 9234299), que não foi impugnado pela 

mesma. Portanto, tenho que o débito da parte autora restou comprovado. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da autora, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Portanto, é evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e 

boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o 

requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato 

entabulado entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CRUZ FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 4784169.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011530-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011530-05.2016.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

LUCIENE DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO em desfavor de 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, alegando que o requerido 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por duas pendências 

junto à empresa reclamada, uma no valor de R$ 30,91(trinta reais e 

noventa e um centavos) tendo como referência o suposto contrato nº 

0030200390057719 e outra no valor de R$ 56,09 (cinquenta e seis reais e 

nove centavos) tendo como referencia o suposto contrato nº 

003020039434033L. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 
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Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

Requerido arguiu incompetência do Juizado - necessidade de perícia – no 

entanto, verifico que não merece prosperar vez que é insuficiente utilizar 

do argumento da perícia para negar a legitimidade do Juizado Especial, 

pois nos autos há ausência de complexidade capaz de afastar a 

competência. Assim, rejeito a preliminar arguida. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e 

trouxe aos autos um contrato da empresa reclamada, assinado por 

impressão digital juntamente com um rogado. No entanto, o fato de existir 

um contrato contendo uma assinatura com impressão digital não é 

suficiente para comprovar que as digitais pertencem a requerente. 

Ademais, observo que o número contrato aportado pelo requerido e o 

número dos contratos previstos no extrato do SPC são diversos. Assim, o 

contrato trazido aos autos pela reclamada de nº. P4311361450 é diverso 

previsto no extrato de restrição de crédito que é 003020394434033L e nº 

0030200390057719. Outrossim, não aportou aos autos qualquer 

prova/documento que comprove o negócio jurídico entre as partes, 

portanto, o débito do autor não foi comprovado. Assim, não comprovada à 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. No entanto, a parte autora possui outras negativações, 

conforme o extrato do SPC aportado aos autos, em que o autor não 

informa na inicial se tratar de cobranças irregulares. É certo que a parte 

autora possui outras negativações preexistentes. Assim, não há que se 

falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio. Sentença publicada 

eletronicamente; Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CRUZ FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010933-36.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010639-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. BARBOSA LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES FAZIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010639-81.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: A. C. BARBOSA LIMA - ME 

EXECUTADO: MARIA INES FAZIO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Consoante manifestação 

do exequente no evento 28, em que declara não ter mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, requerendo a extinção e 

arquivamento do feito. Nos termos do artigo 775 do Código de Processo 

Civil, que se aplica subsidiariamente ao Juizado Especial, em se tratando 

de execução, a desistência do autor não depende do consentimento do 

executado. Portanto, diante da desistência da ação pela requerente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, com base no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

(Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as anotações necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MAZULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002381-07.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: RENATO MAZULA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme disposição expressa do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial, proposta por MILTON CHAVES LIRA em 

desfavor de RENATO MAZULA. Em síntese, a Empresa Exequente alega 

ser credora da Executada no valor de R$7.839,80 (sete mil oitocentos e 

trinta e nove reais e oitenta centavos), originado de contrato particular de 

prestação de serviço, que não foi adimplido pelo Executado. Instruindo a 

inicial vieram os documentos constitutivos da Exequente, contrato de 

prestação de serviço, procuração e outros. É o breve relato. DECIDO. Os 

títulos executivos extrajudiciais estão elencados no art. 784 do Código de 

Processo Civil, devendo ainda a obrigação ser certa, líquida e exigível, nos 

termos da lei. Vejamos: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. “Art. 

784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota 

promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou 
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outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o 

instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva.” (grifo nosso). Em contrapartida, 

verifica-se dos autos que não há documento hábil a instruir uma ação de 

execução, posto que na celebração do contrato particular apresentado 

deixou de ser assistido por duas testemunhas, sendo este um critério 

imprescindível para que configure título executivo, conforme previsão 

legal. Em concordância, temos o entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto: “Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMENDA - NÃO ATENDIMENTO - DUPLA INTIMAÇÃO - 

DESNECESSIDADE - CONTRATO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - ART. 585, II, DO CPC - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desnecessária a intimação pessoal 

prevista no art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é extinto sem 

resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, 

mesmo intimada para tanto. 2. A jurisprudência majoritária do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, Corte está assentada no sentido de que a 

ausência da assinatura das testemunhas descaracteriza o contrato como 

título executivo, a teor do que dispõe o art. 585, II, do CPC. 3. Sentença 

apelada mantida. (Ap 179907/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 

30/03/2016)” Os pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e 

regular do processo constituem, pois, questão de ordem pública, podendo 

ser conhecidas até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de provocação pelas partes; tudo em 

função do princípio constitucional da segurança jurídica. Portanto, a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, culminam na extinção do feito sem análise do mérito. 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO a execução em epígrafe. Deixo de condenar em 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010520-23.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que dano moral não restou comprovado nos autos não merece prosperar 

uma vez que foi devidamente fundamentada na sentença à atitude abusiva 

de inserir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito sem 

comprovar a legitimidade do débito. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010966-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010966-26.2016.8.11.0006 Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão não analisou o pedido contraposto. 

Assim, a r. decisão deixou de analisar o pedido pleiteado pela parte 

Embargante. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando a r. sentença do evento 2680850 passando a 

ter a seguinte redação: “Vistos, etc. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidos, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintos de direito, nos termos do art. 

373,II, do CPC. Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela 

existência do debito, juntando aos autos imagens retiradas dos sistemas 

do sistema eletrônico utilizado por ela, das quais indica o cadastramento 

do consumidor no mesmo endereço da residência da reclamante. Assim, 

entendo que a reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da reclamante nos órgãos de proteção ao credito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, diante da 

existência do débito. Via de consequência inexistindo ato ilícito por parte 

da reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da reclamante. Vale dizer, a eventual não 

comunicação previa da inclusão nos órgãos de proteção crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por fim, imperioso mencionar, inclusive, 

que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, 

que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 170 de 1041



má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito da reclamante, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, ante a comprovada relação jurídica existência as partes, e, via de 

consequência, licitude do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 140,37 

(cento e quarenta reais e trinta e sete centavos), referente ao contrato n° 

05029903859. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO ”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MONTEIRO VIEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010839-88.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

PROTESTO INDEVIDO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SAMUEL MONTEIRO VIEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando 

que o autor solicitou a mudança de titularidade de sua unidade 

consumidora, entretanto, a Requerida não o fez. Ademais, a Requerida 

tem efetuado cobranças ao autor por débito em nome de terceiro. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, sendo desnecessária a fase instrutória. A requerida suscitou 

preliminar de inépcia da inicial que se confunde com o mérito e com o 

mesmo será analisada. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O autor alega que está sendo 

cobrado por débito inexistente, cuja fatura está em nome de terceiro. No 

entanto, não trouxe aos autos fatura identificando a unidade consumidora 

e o nexo com a cobrança. Em suma, não há nos autos elementos para 

convicção deste juízo que o autor tenha vivenciado situação a ensejar o 

abalo a sua moral. Da mesma forma, não há identificação de débito ou 

restrição para que se possa concluir que este seja indevido ou não. Ante 

o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos 

do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010563-91.2015.8.11.0006. Vistos etc., Trata-se de 

RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDETE DA SILVA BARBOSA, 

contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando o recebimento de indenização por danos morais, em razão da 

falha na prestação do serviço. Afirma que no dia 30 de janeiro de 2017, 

teve seu fornecimento de energia interrompido pela Requerida, quando o 

autor comprovou que esta com os pagamentos de consumo devidamente 

em dia. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, o que autoriza 

o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a 

inversão do ônus da prova. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao autor. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em que pese às alegações da parte autora, verifico que 

o código de barras da fatura do mês de 12/2015 deveria constar 

83650000000-2 39690014000-7 19942842015-2 12700280019-2, constou 

erroneamente 83650000000-2  39690014000-7  19942842015-2  

127002863752, no valor de R$ 39,69 (trinta e nove reais e sessenta e 

nove centavos). Apesar de ser compatível o valor da fatura o código de 

barras apresentado é distinto. Além do mais, a parte autora apresentou o 

comprovante de pagamento com código de barras 83650000000-2 

39690014000-7 19942842015-2 127002863752, no entanto, não 

apresentou o código de barras da fatura para esclarecer eventual 

controvérsia. Há evidência, portanto que é autêntica a cobrança realizada 

pela reclamada, e assim, o corte do fornecimento de energia. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 
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YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 1003106-93.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DANIEL 

FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que não reconhece o débito com a Requerida, que originou a 

inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual o autor 

contrata o plano controle desta, confirmando dados pessoais, cujo 

atendimento não foi impugnado pelo autor, portanto, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011515-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011515-36.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROSINETE CAMPOS RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que o débito foi 

devidamente quitado, sendo requerido a levantamento por parte do 

Exequente. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados nos autos ao Exequente, 

observando os dados informados pelo patrono do Autor. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003661-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TEXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003661-13.2016.8.11.0006 Projeto de sentença VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

O autor requereu a desistência do feito. (ID 9132144). POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002766-52.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

DE DANOS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por ELVIS QUEIROZ 

VILLASBOAS em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S.A, alegando que 

embora não tenha débito com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Entretanto, o autor não nega que possua conta bancária junto ao 

Requerido, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido argumenta a existência do débito relativa à 

Crediário Credipre realizado na conta corrente do autor com uso do cartão 

em caixa eletrônico. O Requerido trouxe aos autos extrato da conta 

corrente do autor, que comprova diversas transações, entre eles 

recebimento de salário, saques e, inclusive, o empréstimo questionado. 

Não procede a insurgência do autor quanto ao fato do Requerido não ter 

juntado contrato assinado pelo mesmo, uma vez que é fato notório que os 

empréstimos pessoais são realizados nos caixas autoatendimento, 

necessitando apenas do cartão e senha pessoal. Ademais, o autor 

apresentou impugnação genérica não negando que possua conta 

bancária com o Requerido. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003217-77.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JUCINEY MARCOS 

EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega 

desconhecer suas origens, posto que afirma não possuir qualquer relação 

contratual junto ao banco reclamado a ponto de justificar as negativações 

nos valores de R$ 430,43(quatrocentos e trinta reais e quarenta e três 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. . Consoante a preliminar de litisconsórcio 

passivo necessário aventada pela reclamada, não há conexão entre o 

motivo do estorno e a negativação indevida realizada pela reclamada uma 

vez que, o extrato de negativação na inicial traz como responsável pela 

solicitação de inscrição do débito a própria requerida, devendo por assim 

a reclamada ser competente para responder sozinha pela inscrição objeto 

desta. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permitem constatar que os registros dos dados da 

autora com referência as negativações em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deram por solicitação do banco requerido, por 

débitos que o reclamante aduz não ter dado causa, posto que afirma não 

possuir qualquer relação contratual junto ao banco a ponto de justificar 

negativação em apreço. O banco por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade da negativação, tendo em vista que o 

autor adquiriu cartões de crédito do banco, possuindo débitos pendentes, 

conforme faturas em anexo a peça de contestação. No entanto, as 

faturas desacompanhadas de comprovação material de possível 

contratação dos serviços referidos pelo banco em verdade acaba por 

apenas repercutir imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados e não tendo a Reclamada 

se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: “JECCRS-0001439) RECURSO 

INOMINADO. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE RÉ DA REGULARIDADE 

DOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO QUE OS VALORES ERAM 

RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 99873451 QUE NÃO FOI PROVADA. DANOS 

MORAIS MANTIDOS. 1. A versão da parte autora não foi contraditada pela 

requerida, não tendo esta comprovado a regularidade do débito que 

determinou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. 2. 

Como relatado na inicial, o prefixo objeto do cancelamento (por perda do 

aparelho) foi o de número (51) 99873451, sendo que em face do pedido 
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de cancelamento do serviço o autor adquiriu novo telefone, prefixo (51) 

85573451. 3. A ré alegou que o débito seria "resíduo" da linha cancelada. 

Todavia, acostou telas sistêmicas do telefone que não foi cancelado (fls. 

63 e ss.), o que demonstra total descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor 

comprovado o pedido de cancelamento e não tendo a ré comprovado a 

regularidade do "resíduo" de débito da linha cancelada, impõe-se o 

reconhecimento da irregularidade da inscrição. 5. Nesse norte, houve 

falha na prestação do serviço pela ré, o que gerou a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que após a 

solicitação de cancelamento, o autor continuou recebendo as faturas da 

linha cancelada. 6. Hipótese de dano in re ipsa que, por ser presumido, 

dispensa a efetivação de prova de sua efetiva ocorrência, deduzindo-se o 

prejuízo dos efeitos nefastos da própria inscrição indevida. 5. Valor da 

reparação do dano, fixado na origem em R$ 5.100,00 que se mantém, 

tendo em vista que o quantum está aquém dos parâmetros adotados pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71004381687, 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/RS, Rel. Lucas Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” 

(destaquei e sublinhei) Ressalto que o fato da inserção dos dados do 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA em desfavor 

do BANCO BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados objetos desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição nos órgãos de proteção ao crédito- evento 

danoso(04/04/2014). Por pertinência, INTIME-SE o BANCO RECLAMADO 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros negativos, apenas no que se refere aos débitos 

e os contratos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

em caso de descumprimento a qual desde já fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita:, ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000756-64.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUSTINA DOS 

SANTOS SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, a parte autora alega ter sido cliente da Requerida, informa ainda, 

que obteve uma divida com a Ré, mas entrou em acordo com a mesma, 

dividindo a divida em três parcelas iguais. Relata que após este fato, 

cancelou os serviços da Requerida, pagando todos os débitos que lhe 

foram enviados. Todavia, sustenta o Autor, que mesmo após o 

cancelamento do vinculo, a Ré continuou lhe enviar faturas de cobranças. 

Alega ainda, que ao realizar compras em comercio local, foi informado que 

seu nome estava restrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato n. 0262424790, débito no valor de R$149,19 (cento 

e quarenta e nove reais e dezenove centavos). Deste modo, requer a 

tutela de urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome 

do requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É 

o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

providencie, a retirada do nome da Requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente aos contrato n. 0262424790, débito no 

valor de R$149,19 (cento e quarenta e nove reais e dezenove centavos), 

até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação desta 

decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE 

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 
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documento: 12026289 18030509480732300000011829967

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003896-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RITA MARTINS AGUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003896-77.2016.8.11.0006 Projeto de sentença VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

O autor requereu a desistência do feito. (ID 9132237). POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011508-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011508-44.2016.8.11.0006 Requerente: 

Reginaldo Da Silva Rodrigues Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2017 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003607-47.2016.8.11.0006 REQUERENTE: EVA SANTANA DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Eva Santana da Costa Silva 

em face de Vivo S. A.. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

referente ao contrato n. 0228674474, débito no valor de R$ 104,33 (cento 

e quatro reais e trinta e três centavos), do qual o Requerente desconhece 

a procedência. Afirma ainda a Requerente, que jamais manteve qualquer 

vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual 

recorre ao judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os 

fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que 

nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim 

entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte 

Requerente e determino a Requerida que providencie, imediatamente, a 

retirada do nome da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, referente ao contrato n. 0228674474 , débito no valor de R$ 

104,33 (cento e quatro reais e trinta e três centavos) , até decisão ulterior, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se a parte promovida por meio eletrônico, em conformidade 

com o Provimento n. 38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, 

c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja 

o vinculado junto ao DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os 

autos, no prazo de 05 dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa 

promovida ainda não seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação 

via carta com recebimento de AR. No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a 

parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4566217 17011118272180400000004530623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL PAULO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1003037-61.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ODENIL PAULO DE FRANÇA em desfavor CLARO S.A, 

alegando que desconhece o débito com o Requerida que originou a 

restrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. A requerida alega que não há contrato escrito, pois a 

negociação foi realizada por telefone, entretanto, não trouxe aos autos a 

gravação comprovando suas alegações. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” È certo que, em que pese os 

argumentos da parte autora, esta possui outra negativação preexistentes. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte 

autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo 1003716-61.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

ANGELINA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

alegando que não reconhece o débito com o Requerido que ensejou a 
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inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo nos termos requerido. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido aduz legitimidade da cobrança, no entanto, não trouxe aos 

autos contrato do cartão de crédito ou de abertura de conta bancária 

vinculada ao mesmo assinado pelo autor. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECIENE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/07/2017 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS LINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010740-21.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELVYS LINO MACEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora alega 

desconhecer sua origem, posto que afirma jamais ter realizado qualquer 

negócio jurídico junto a requerida a ponto de justificar a negativação no 
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valor de R$115,46(cento e quinze reais e quarenta e seis centavos), 

referente ao contrato de nº0702151583420929, com registro nos órgãos 

de proteção ao crédito desde04/06/2015, vide extrato em anexo na inicial. 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como pugnou ainda pela condenação da 

empresa reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por vislumbrar ser no 

todo dispensável a produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do 

art. 355, I do CPC/2015. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permitem 

constatar que o registro dos dados do autor com referência as 

negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deram por 

solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não possuir ou 

que tivesse dado causa que pudesse vir a justificá-la. A ENERGISA por 

sua vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

encaminhamento da negativação, tendo em vista que a autora teria 

deixado de cumprir com suas obrigações, deixando débito em aberto 

referente à uma Unidade Consumidora mas não cita qual das unidades que 

estava sobe a titularidade da requerente a época dos débitos. Para tanto 

não anexou ficha cadastral em nome do autor e assim pondero que a 

referida ficha e histórico não foram juntados sequer qualquer espécie de 

assinatura ou aceito do autor a despeito da suposta contratação do 

serviço/unidade consumidora. Já a parte autora trouxe todos os 

comprovantes de pagamentos das unidades consumidoras em seu nome 

com vencimento na data constante no extrato como vencimento da fatura 

negativada, ou seja , dia 30/04/2015, assim comprovando que não tinha 

nenhum debito com a requerida. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de Unidade Consumidora no endereço declinado que gerou o 

débito levado a registrado nos órgãos de proteção ao crédito e não tendo 

a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. 

DOCUMENTO DE FL. 16 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AUTORIZAR TAL 

COBRANÇA, JÁ QUE UNILATERAL E SEM ASSINATURAS. CONSUMIDORA 

QUE RESIDE EM ENDEREÇO DIVERSO (FL. 15) AO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA EM LIÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS PELA 

CONCESSIONÁRIA QUE CINGE-SE A MERAS TELAS SISTÊMICAS, NÃO SE 

DESINCUMBINDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO ORA COBRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

CONFORME AUTORIZA O ART. 46. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002957934 

RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2011) (destaquei) Ressalto que o fato da inserção dos dados do 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Pondero ainda que em que pese a 

requerente possuir outras restrições em seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, contudo estas se deram em data posterior a ora em 

apreço, não havendo por assim que se falar em aplicação dos efeitos da 

Súmula 385 do STJ. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ELVYS LINO MACEDO em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado que é o objeto desta reclamação, bem 

como para CONDENAR a Requerida a pagar a reclamante a importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data com mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de registro 

da restrição (04/06/2015). Por pertinência, INTIME-SE a RECLAMADA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros negativos, apenas no que se refere ao débito e 

o contrato discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento a qual desde já fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECIENE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012119-94.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LECIENE CORREIA em desfavor de 

TELEFONICA DATA S.A, alegando que embora não tenha contratado com 

a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos comprovante da realização do contrato 

entre as partes ou qualquer outro documento que comprovasse a relação 

jurídica entre estes. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual 

o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003607-47.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EVA 

SANTANA DA COSTA SILVA em desfavor TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que embora não tenha contratado com a parte Requerida, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em que pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação, é certo que a parte possui outras negativações 

preexistentes. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012045-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012045-40.2016.8.11.0006 Requerente: 

Evanilza Da Silva Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pleito da requerida que 

pugnou pela extinção do feito em razão da complexidade da causa, pois 

entendo que o caso é de fácil deslinde, bastando a requerida comprovar a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, apresentando cópia do 

contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida, o que ocorreu, sendo possível 

comprovar a extrema semelhança das assinaturas do contrato com as 

lançadas nos documentos juntados com a inicial, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Não havendo mais preliminares a serem analisadas, passamos 

ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SMYTH STURT GUTIERREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003674-12.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por SMYTH STUART 

GUTIERREZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 
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sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação genérica, tenho que o débito 

da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003781-56.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

A parte requerente requereu a desistência desta ação, conforme petição 

juntada em Evento Id. nº 5877238. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003127-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO CRUZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003127-69.2016.8.11.0006 Requerente: 

Rafael Aparecido Cruz De Paula Requerido: Banco Itaucard S.A. VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro 

restritivo de crédito indevidamente. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003676-79.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BENEDITO BISPO DE OLIVEIRA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não reconhece o débito com a 

Requerida, que originou a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual o autor 

contrata o plano controle desta, confirmando dados pessoais, portanto, 

tenho que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002816-78.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por ELINA DE 

OLIVEIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, alegando que embora 

não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Embora o autor aduza em sua impugnação que não há 

documentos comprovando a relação contratual, o Requerido trouxe aos 

autos gravação na qual o autor pede informações sobre débito do cartão 

de crédito, confirmando dados pessoais, cujo atendimento não foi 

impugnado pelo auto, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003132-91.2016.8.11.0006 Requerente: 

Leticia Da Silva Sette Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA VIEIRA DE ALMEIDA 49613219153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

SELMA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - 496.132.191-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DE DECISÃO DE ID12025122 QUE SEGUE 

ABAIXO TRANSCRITA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000700-31.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SELMA VIEIRA DE 

ALMEIDA 49613219153 REPRESENTANTE: SELMA VIEIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Consta da inicial que a 

parte autora, segundo alega, é proprietária de uma pequena loja de 

produtos naturais nesta cidade e ao procurar a Prefeitura Municipal de 

Cáceres, ora Requerida, para retirada do alvará de funcionamento 

referente ao ano de 2017, teve sua solicitação negada em razão de 

constar débito em aberto em nome da parte autora referente ao Alvará de 

funcionamento do ano de 2016, sendo-lhe informado, na mesma ocasião, 

que referido débito inclusive já havia sido protestado junto ao Cartório de 

Títulos. Alega o demandante, na inicial, que o Alvará de funcionamento do 

ano de 2016 foi devidamente quitado, tanto que tem posse do mesmo 

(documento juntado com a inicial), e ainda, que as informações quanto ao 

suposto debito lhe foi passada após ter efetuado o pagamento do Alvará 

de Funcionamento do ano de 2017 (comprovante juntado nos autos). A 

título de liminar a parte autora requer seja determinada a exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito ou de cadastro de informações 

de consumidores, bem como que a Requerida se abstenha de cobrar o 

valor de R$ 35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), com 

vencimento em 08/10/2017, referente ao Alvará de 2016. Requer ainda, 

que a Requerida seja compelida a emitir o Alvará de 2017. É o necessário. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre pedido liminar consistente na exclusão do nome da Autora 

dos órgãos de proteção ao crédito ou de cadastro de informações de 

consumidores, bem como que a Requerida se abstenha de cobrar o valor 

de R$ 35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), com 

vencimento em 08/10/2017, referente ao Alvará de 2016, e ainda, que a 

Requerida seja compelida a emitir o Alvará de 2017. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, posto que o débito em questão diz respeito ao Alvará de 

Funcionamento do ano de 2016, cujo documento apresentado pela 

Requerente, a princípio, demonstra estar devidamente quitado. Outrossim, 

quanto ao pedido de emissão do Alvará referente ao ano de 2017, consta 

nos autos documento que comprava que as taxas foram pagas. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, e 

ainda, considerando que a ausência de Alvará de Funcionamento pode 

gerar outros prejuízos à Autora, o deferimento da liminar é impositiva. ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) Receber a peça 

inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; (b) 

DEFERIR a liminar para determinar que à Requerida que providencie a 

exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito ou 

de cadastro de informações de consumidores, por débito relacionado ao 

Alvará de Funcionamento do ano de 2016, bem como que se abstenha de 

cobrar o valor de R$ 35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), com vencimento em 08/10/2017, referente ao mesmo título. 

Determino ainda, que a Requerida seja efetue a emissão do Alvará de 

Funcionamento do ano 2017; (c) Dispensada a audiência de conciliação 

em razão da natureza da ação; (d) Cite-se o réu da presente ação para, 

querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo 

previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se manifeste quanto o 

interesse; (e) Intimem-se as partes. (f) Cumpra-se. Às providências. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição 

legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12025122 18030509480597400000011828859

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-62.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUNIR CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT0014402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003121-62.2016.8.11.0006 Requerente: 

Manoel Junir Carvalho De Paula Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002825-40.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS proposta por SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA em 

desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS S.A, alegando que 

embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato assinado pela 

parte autora, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. O autor aduz que a relação jurídica existe, mas o que se 

discute é a inexistência do débito. Entretanto, caberia ao autor trazer aos 

autos comprovante do pagamento do referido débito, o que não fez. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8011350-86.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - URV ajuizada por DANIEL DA SILVA 

MORAES em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Entretanto, no eventual 

caso de procedência da ação, a diferença salarial deverá ser apurada em 

liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS DE 11,98%. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE O 

RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 

1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é 

necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a 

adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração 

deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos 

servidores. 2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo 

pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de 

referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 

108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. No caso dos autos, o quadro fático 

delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração 

da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a 

informação de que as diferenças salariais a serem pagas à recorrida 

devem ser apuradas em liquidação de sentença independentemente da 

data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal como o acórdão a quo 

asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado 

eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais 

diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da 

remuneração ter ocorrido no final do mês de referência. 5. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.530.395 

- RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). Ocorre que no Juizado 

Especial há proibição legal de na fase de execução se efetuar a 

denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser sempre 

líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099, 

que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um simples 

cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da 

Fazenda Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 

da Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 

Posto isso, declaro de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011745-78.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ADELINA DA GAMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8011745-78.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: EDITE ADELINA DA GAMA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. CÁCERES, 5 de março de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia 

18/06/2018, às 14:15, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim 

de que informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo 

pericial, se for o caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

CÁCERES, 5 de março de 2018. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso 

III da Lei 11.419/2006) de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, SEBASTIAO PADILHA DE MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012029-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012029-86.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elenir Santana Do Espirito Santo Requerido: Banco Bradesco S.A. VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que 

teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e 

sem notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu ainda 

preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de 

perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, 

imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas 

requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. INDEFIRO ainda o pedido da 

reclamada que pugnou pela designação de audiência de instrução, no 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, é o caso dos autos, pois, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 
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65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011171-55.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

DE DANOS E PEDIDO DE LIMINAR proposta MARCIA FERREIRA 

ASSUNÇÃO em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A, alegando que 

embora não tenha débito com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido de conexão, pois 

trata-se de débitos distintos. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

Ocorre que o Requerido sustenta que a autora é consultora do mesmo, 

apresentando contrato assinado por esta que, embora impugnado, 

observo que a assinatura é idêntica às que consta nos documentos que 

instruem a inicial, sendo desnecessária a prova pericial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 8012114-72.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA 

em desfavor de CLARO TV, alegando que embora não tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos comprovante da realização do contrato 

entre as partes ou qualquer outro documento que comprovasse a relação 

jurídica entre estes. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 
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seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual 

o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN CESAR GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

6725449 e 6725452, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN CESAR GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002471-15.2016.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado (ID 6725581) a apresentar o endereço do Requerido, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011227-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE FARIAS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011227-88.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edineia De Farias Goulart Requerido: Claro S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 
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interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001722-95.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo: 1002008-73.2016.8.11.0006 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS proposta por 

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que gerou a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 189 de 1041



sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos diversas faturas de 

cartão de crédito que foram debitadas automaticamente na conta bancária 

de titularidade da autora, fato confirmado pela mesma em sua impugnação. 

A parte autora aduz que a relação jurídica existe, mas o que se discute é 

a inexistência do débito que ensejou a restrição. Entretanto, caberia ao 

autor trazer aos autos comprovante do pagamento do referido débito, o 

que não fez, tampouco depreende-se da narrativa fática da inicial que o 

autor esteja contestando os valores lançados em sua fatura. Dessa feita, 

o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ALVES LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012178-82.2016.8.11.0006 Requerente: 

Amarildo Alves Lopes Junior Requerido: Banco Bradesco S.A. VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido de conexão por 

se tratarem de contratos diversos. O Requerido arguiu ainda preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO IGOR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1002772-59.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

requereu a desistência do feito. (ID 7987253). POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; b) Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011183-69.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARISA CRISPIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011183-69.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARISA CRISPIN PEREIRA em 

desfavor de OI S.A, alegando que embora não tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos comprovante da realização do contrato 

entre as partes ou qualquer outro documento que comprovasse a relação 

jurídica entre estes. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual 

o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011175-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011175-92.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por MARCIA 

FERREIRA DE ASSUNÇÃO em desfavor TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que embora não tenha contratado com a parte Requerida, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em que pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação, é certo que a parte possui outras negativações 

preexistentes. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 
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débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCILENE LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

7305373, PARA INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO 

PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCILENE LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002807-19.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS proposta por GLAUCILENE LEITE RODRIGUES em desfavor 

de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, alegando que 

embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato assinado pela 

parte autora, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. O autor aduz que a relação jurídica existe, mas o que se 

discute é a inexistência do débito. Entretanto, caberia ao autor trazer aos 

autos comprovante do pagamento do referido débito, o que não fez. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011210-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011210-52.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sebastiao Batista Dos Santos Requerido: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 
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trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas no Termo de Audiência (Ev. 

Id. nº 2799759), independentemente da realização de prova pericial (art. 

35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Por fim, ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à requerida o valor 

de R$ 925,03 (novecentos e vinte e cinco reais e três centavos). Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o 

pedido contraposto, determinando que a parte autora pague o débito em 

aberto no valor de R$ 925,03 (novecentos e vinte e cinco reais e três 

centavos), acrescido de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/07/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000571-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: WELINGTON DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que 

foi surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

referente ao contrato n. 00000000001947400, débito no valor de R$ 

2,534.56 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos), do qual a parte autora desconhece a procedência. Afirma 

ainda o Requerente, que já obteve débitos com a Requerida, tendo uma 

ação julgada por este Juízo PJEC 8011299-80.2013.811.0006, mas 

sustenta a parte Autora que todos os débitos foram quitados. Deste modo, 

requer a tutela de urgência para o fim de determinar que a Requerida 

exclua o nome do requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os 

autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como 

os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão 

da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo 

da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

providencie, a retirada do nome da Requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 00000000001947400, 

débito no valor de R$ 2,534.56 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE 

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12016581 18030216063286500000011820687

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011178-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEONEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011178-47.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marcia Leonel Dos Santos Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 
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esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em 

relação à ausência de previa notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 
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de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011190-61.2016.8.11.0006 Requerente: 

Orleandro Da Silva Vital Requerido: Embratel TVSAT Telecomunicações 

S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome 

inserido no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de TV por 

assinatura responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TV A CABO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA 

NA CONFERÊNCIA DOS DADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS NO 

MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. A ASSINATURA CONSTANTE NA ORDEM 

DE SERVIÇO VISIVELMENTE NÃO É DA AUTORA. A ALEGAÇÃO DA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

REQUERIDA. RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER 

TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. DEBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO E FIXADO EM R$ 6.000,00 DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO 

PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 71004860482, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

29/08/2014) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do 

serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe 

incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Pelas 
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mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/07/2017 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003916-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRUNO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2017 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1003916-68.2016.8.11.0006 REQUERENTE: VALDEIR BRUNO 

DA COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos 

morais e tutela de urgência proposta por Valdeir Bruno da Costa Silva em 

face de Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada e que "desconhece a origem de 

todas as restrições em seu nome, merecem serem todas canceladas uma 

vez que são indevidas", razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceituam os artigos 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, inclusive de empresa distinta. Desse modo, indefiro o 

pedido liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, por entender que a retirada da anotação do débito 

mencionado na exordial não irá modificar o status do nome do Requerente 

naquele órgão diante da outra anotação existente. Assim, nos termos dos 

dispositivos legais retro apontados, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte 

promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento nº 

38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao 

DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 

dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não 

seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Intimem-se as partes, 

inclusive o Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4627594 17021315393607000000004590519

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

Processo: 1002811-56.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS proposta por MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de JEQUITI COSMÉTICOS, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que gerou a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos notas de entrega de 

produtos para a autora, portanto, tenho que o débito da parte autora 

restou comprovado. O autor aduz que a relação jurídica existe, mas o que 

se discute é a inexistência do débito. Entretanto, caberia ao autor trazer 

aos autos comprovante do pagamento do referido débito, o que não fez. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 
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muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003916-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRUNO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003916-68.2016.8.11.0006 Requerente: 

Valdeir Bruno Da Costa Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 
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econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007734-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RAFAEL MOREIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE ID11711551 QUE SEGUE 

ABAIXO TRANSCRITO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007734-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIANDERSON DA 

SILVA LOPES REQUERIDO: RAFAEL MOREIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Consta da 

inicial que a parte autora, segundo alega, vendeu o veículo “Motocicleta 

Yamaha, modelo XTZ 125E, ano de fabricação 2004, chassi 

9C6KE037040020367, cor azul, placa JZR53463” ao Primeiro Requerido, 

no mês de novembro de 2014, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais). Alega o demandante, na inicial, que até o presente 

momento o Primeiro Requerido não efetuou a transferência da propriedade 

do referido bem para seu nome, deixando de cumprir com as obrigações 

de pagar IPVA, licenciamento anual e seguro DPVAT relacionado ao 

veículo supramencionado, sendo que referidos débitos e multas de 

transito vem sendo imputadas ao Requerente, gerando inclusive perca de 

pontos em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A título de liminar a 

parte autora requer seja determinado aos Requeridos que se abstenham 

de inscrever o nome do Requerente junto a qualquer cadastro de proteção 

ao crédito em relação aos débitos de IPVA, licenciamento, DPVAT, bem 

como a suspensão da aplicação de penalidade com a consequente 

revogação dos pontos do prontuário do Requerente, no que concerne ao 

veículo retro citado. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre pedido liminar 

consistente na abstenção por parte da Segunda e Terceira Requerida, de 

inscrever o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como na suspensão da aplicação de penalidades de pontos no prontuário 

do Requerente, por infração vinculada ao veículo “Motocicleta Yamaha, 

modelo XTZ 125E, ano de fabricação 2004, chassi 9C6KE037040020367, 

cor azul, placa JZR53463”. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do Requerente, posto que consta no 

feito acordo já celebrado entre o Requerente e o Primeiro Requerido no 

que concerne à venda do veículo e à obrigação por parte deste em 

efetuar a transferência de propriedade do bem. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, e ainda da iminência de 

inscrever o nome do autor em cadastros negativos de débito ou ter 

suspenso seu direito de dirigir (perigo da demora), o deferimento da liminar 

é impositiva. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) 

Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do 

CPC/15; (b) DEFERIR a liminar para determinar que às Requeridas, 

Segunda e Terceira, que se abstenham de inscrever o nome do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para determinar 

a suspensão da aplicação de penalidades de perca de pontos no 

prontuário do Requerente, por infração vinculada ao veículo “Motocicleta 

Yamaha, modelo XTZ 125E, ano de fabricação 2004, chassi 

9C6KE037040020367, cor azul, placa JZR53463”, sob pena de multa diária 

cominatória no valor de R$100,00(cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); (c) Dispensada a audiência de conciliação em razão da 

natureza da ação; (d) Cite-se o réu da presente ação para, querendo, 

apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no 

art. 183, todos do CPC, bem como se manifeste quanto o interesse; (e) 

Intimem-se as partes. (f) Cumpra-se. Às providências. JOSEANE CARLA 

RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição legal Assinado 

eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11711551 18020914365872800000011526759

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012066-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MORAES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012066-16.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sebastiana Moraes Santana Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 
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XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Em relação à ausência de previa notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY APARECIDA DOS SANTOS SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011806-36.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4800924), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY HILQUEAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011809-88.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4797688), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005346-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1005346-21.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 24.026,96; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A CÁCERES, 5 de março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia 

19/06/2018, às 13:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim 

de que informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo 

pericial, se for o caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

CÁCERES, 5 de março de 2018. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso 

III da Lei 11.419/2006) de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, SEBASTIAO PADILHA DE MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002580-29.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4797581), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA DE FIGUEIREDO FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011732-79.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4716960), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011769-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TABITA QUEIROZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011769-09.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 
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em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4801022), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011761-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZANETE LEITE DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011761-32.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4797744), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011367-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA FAZOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000549-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível proposta por TIAGO DA SILVA FAZOLO em desfavor 

de VIVO S/A, alegando que alterou o serviço com a empresa requerida de 

Plano Pós-pago para o plano Vivo controle, no entanto, foi surpreendido 

com a desativação de sua linha/número bem como com cobranças 

indevidas reiteradas após ter sido tolhido do uso de seu número de 

telefone. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, sendo desnecessária a fase instrutória. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe 

face à hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o serviço estava disponível no período 

informado ou que houvesse razões para justificar o bloqueio. Em sua peça 

defensiva, a Requerida aduz que não houve bloqueio no serviço de 

telefonia. Entretanto, a requerida não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse que a linha telefônica estivesse ativa para 

realizar e receber chamadas na data informada pela autora. O art. 14 da 

Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha 

na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, contratar um serviço e 

não conseguir utilizá-lo de forma satisfatória. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Contudo, em que pese as alegações da parte autora, verifico não ser 

possível o reestabelecimento da linha telefônica em nome do requerente 

vez indeferida a liminar e diante do lapso temporal da presente ação, não é 

possível a recuperação do número/linha telefônica, pois como é sabido a 

reclamada após o terceiro mês de bloqueio/desativação da linha pode 

transferi-la a outro consumidor. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial para CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos 

morais à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; Sentença publicada eletronicamente; Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010613-83.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CARLOS DA SILVA VIANA JUNIOR em 

desfavor VIVO S.A, alegando que embora não tenha contratado com a 

parte Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, passo ao julgamento do processo. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. A requerida 

suscitou também incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a deficiência da prestação do serviço, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Neste 

contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de 

sua responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, no entanto, 

aportou aos autos documentos inelegíveis e telas de print screen, sendo 

visível apenas que se tratar de um contrato com a empresa reclama, não 

sendo possível verificar o nome do contratante, portanto, o débito do autor 

não foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. No entanto, 

a parte autora possui outras negativações, conforme o extrato do SPC 

aportado aos autos, em que o mesmo não informou se tratar de cobranças 

irregulares. È certo que a parte autora possui outras negativações 

preexistentes. Assim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

à dívida em litígio. Sentença publicada eletronicamente; Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8010419-83.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA proposta por LAERCIO DIAS DE MOURA em desfavor de VIVO 

S.A, alegando que não contratou o serviço SEGURO (VIVO CONTA 

GARANTIDA POS1) com o Requerido, no entanto, foi surpreendido com a 

cobrança mensal do serviço da fatura telefônica. Alega que, solicitou de 

imediato o cancelamento do referido seguro não contratado, com a 

consequente devolução do valor indevidamente debitado e até a presente 

data nada foi resolvido. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez vez que aportou aos criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o 

Requerido alega que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor 

contratou serviços referentes a interatividades da linha, como terceiro 

Promoção SBT e BRA SBT TEMPO E DINHEIRO. Entretanto, não menciona a 

contratação que a parte autora questiona no feito, ou seja, o SEGURO 

(VIVO CONTA GARANTIDA POS1), no valor de R$ 8,90 (oito reais e 

noventa centavos), e assim provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte 

autora em razão do protesto indevido. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter 

protestado INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, já é suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de restituição formulado pela autora, indefiro vez que a parte autora 

requer a restituição de “todos” os meses em que foi cobrado 

indevidamente o valor do seguro, contudo, não menciona quantos meses 

foram realizadas as cobranças tão pouco o valor da restituição. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: 

a) condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil; b) Confirmar a liminar concedida em 

favor da parte autora. Sentença publicada eletronicamente; Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011410-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011410-59.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES DE BRITO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O autor requer a extinção do 

feito, ante a necessidade de perícia grafotécnica averiguar se o autor é ou 

não titular da assinatura do contrato que teria motivado a cobrança e 

inserção do nome do autor no cadastro de proteção de crédito. Cediço 

que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade 

para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes 

litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma 

que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinatura, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado, uma vez que é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012130-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012130-26.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIO APARECIDO DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. A requerida foi citada, porém, não apresentou 

contestação, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 
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social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não fez. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Neste ponto, diga-se que o autor possui 

anotação posterior em sua ficha cadastral, porém tal fato não impede o 

reconhecimento do dano moral. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO ANTUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011823-72.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROBSON DUARTE DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. A requerida foi citada, porém, não compareceu à 

audiência, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO ANTUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012069-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012069-68.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

ESTER VIEIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que apesar de não ter contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. A parte Requerida juntou aos autos o 

referido contrato que alega ter sido assinado pela parte autora, ao passo 

que a mesma nega tê-lo realizado. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 

recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA APARECIDA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010941-13.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a sentença 

é omissa, pois decretou a revelia da Requerida, condenando-a ao 

pagamento de danos morais, fundamentando em ausência de provas. 

Argumenta que a os efeitos da revelia são relativos e apresenta contrato 

realizado entre as partes. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico 

que a Requerida compareceu à audiência, entretanto, não apresentou 

contestação. É certo que os efeitos da revelia são relativos, entretanto, 

até a prolação da sentença não houve elementos capazes de relativizar 

os efeitos da revelia, uma vez que só agora a Requerida junta aos autos 

cópia do contrato. Se houve omissão esta foi da Requerida, uma vez que 

não se pode fundamentar a sentença em “achismo”. Assim, os embargos 

de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011470-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011470-32.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010655-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIA CEBALHO DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DOS SANTOS 71780696191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010655-35.2016.8.11.0006 Promovente: 

Rosileia Cebalho Deluque Promovida: Natura Cosmeticos VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Em análise aos autos, verifica-se que ao efetuar a 

migração do Sistema PROJUDI para o PJE, houve equívoco no cadastro da 

parte requerida. Sendo assim, chamo o feito à ordem e determino que a 

Senhora Gestora promova a alteração do polo passivo no sistema, 

inserindo o nome da parte requerida conforme indicado na inicial. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro dos devedores pela requerida. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em sua 

contestação, a reclamada pugnou pelo depoimento pessoal da autora, no 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, é o caso dos autos, pois, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. De início, cumpre-me consignar que, 

consoante se depreende do colacionado nos autos, a suposta relação 

mantida entre a autora e a empresa ré não se tipifica como sendo de 

consumo. A autora não se enquadra no conceito de consumidor pela 

teoria finalista, em que é necessário que este seja o destinatário final do 

produto, o que não ocorre no presente caso. É cediço que, uma vez que 

não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, compete à 

autora provar o fato constitutivo do seu direito, consoante estabelece o 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, no presente 

caso cabe à demandada colacionar aos autos o contrato supostamente 

firmado e tal ônus da prova independe da caracterização de relação de 

consumo, pois é impossível à demandante a prova de fato negativo, 

consistente na não realização da avença. O que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, alegando como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação. Contudo, em que pese as alegações da autora, 

tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos 

autos contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela 

autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas 

do contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...].” (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011416-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011416-66.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBTO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por LEANDRO 

ROGER DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que apesar de não ter contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de ausência 

de comprovante de residência, pois o autor juntou aos autos declaração 

de comprovante de residência junto à inicial. Da mesma forma, rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 
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jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos contrato realizado entre as partes ou 

qualquer outro documento que comprovasse que o autor tenha contratado 

seus serviços. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a liminar; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011857-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 8011857-47.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011841-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE MACHADO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011841-93.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOAQUIM JOSÉ MACHADO NETO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 
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apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Afasto a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois os documentos juntados 

aos autos demonstram apenas uma negativação, realizada pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do 

autor não foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005200-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1005200-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a Requerente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir as divergências em 

relação ao nome da parte autora da petição inicial com os documentos 

juntados nos autos, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

preceitua o art. 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011849-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARBOSA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011849-70.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROBSON BARBOSA DO PRADO em 

desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA, alegando desconhece o débito que ensejou a negativação de seu 

nome pelo Requerido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 
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empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte Requerida trouxe aos autos contrato assinado 

pela parte autora. Em sua impugnação, a parte autora diz que não está 

discutindo a existência do contrato e sim o débito pelo qual foi negativado. 

Ocorre que a parte autora desafiou que a Requerida trouxesse aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito, não esclarecendo se 

desconhecesse o débito porque já o pagou ou porque não tenha realizado 

compras. O fato é que a Requerida demonstrou a relação jurídica entre as 

partes, bem como as transações realizadas pelo autor com o cartão de 

crédito da Requerida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8011867-91.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDICEIA CARVALHO 

DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A, em que a 

autora alega que ao tentar aprovação de uma compra no comércio 

varejista, descobriu que seu nome estava inscrito indevidamente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, por lançamento efetuado pela requerida no 

valor de R$ 182,40 (cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos). 

Sustenta que desconhece o débito lançado em seu nome, e que a 

cobrança refere-se a serviço não solicitado pela autora. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais. 

Em sua contestação, a requerida aduziu que ocorreu a regular 

contratação dos serviços pela parte autora, que por mera liberalidade 

deixou de efetuar o pagamento de faturas, gerando o débito lançado no 

cadastro de inadimplentes, pugnando pela improcedência dos pedidos da 

autora, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não havendo preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder 

ao imediato levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN CATARINA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 8010712-53.2016.8.11.0006 PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FRANCIELLEN CATARINA RODRIGUES LEITE em desfavor de 

HERMES S.A. Cumpre registrar que foi decretada, pelo MM. Juíz da 7ª 

Vara  Empresar ia l  do  R io  de  Jane i ro /RJ ,  p rocesso 

0398439-14.2013.8.19.0001, a falência da Requerida no dia 30.08.2016: 

Sentença: ..ISSO POSTO, CONVOLO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM 

FALÊNCIA, com base no art. 73, IV, da Lei 11.101/2005, DECRETANDO 

hoje a QUEBRA da SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A, sociedade de capital fechado inscrita no CNPJ sob n.º 

33.068.883/0001-20, estabelecida na Rua Victor Civita, n.º 77, bloco I, sala 

202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.775-044 tendo como 

presidente GUSTAVO BACH, brasileiro, administrador de empresa, 
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portador da Carteira de identidade n.º 10795907-4 IFP e CPF 

073.442.187-71, residente na Rua Carlos Gois, n.º 109, Apto. 301, Leblon, 

Rio de Janeiro, CEP 22.440-040 e da MERKUR EDITORA LTDA, sociedade 

limitada inscrita no CNPJ sob n.º 28.814.739/0001-56, com sede na 

estabelecida na Rua Victor Civita, n.º 77, bloco I, sala 202/parte, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.775-044, cujos sócios são: CLAUDIA BACH, 

brasileira, divorciada, comerciária, portadora da carteira de identidade n.º 

03412828-0 e do CPF n.º 874.752.607-63, residente na Rua Almirante 

Sadd. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Dispõe ainda o art. 51, IV da supracitada 

Lei que: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Assim, atendendo-se os ditames legais, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Tal causa é de ordem pública e pode, a qualquer 

tempo, ser reconhecida pelo magistrado, até mesmo de ofício, pois pela 

mera dicção do artigo 51, observa-se que, existe uma norma impositiva, 

pois ali está descrito: Extingue-se o processo... devendo o magistrado 

assim proferir a decisão. Existem precedentes sobre o tema, senão 

vejamos (negritei): PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA CONTRA 

EMPRESA COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO 

CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 

9099/85. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Cuidando-se a demandada de empresa comercial que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

o falido não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado 

Especial. Extinção da ação decretada ex officio. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 15/09/2004, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia). Não se aplica a disposição de 

continuidade da ação pelo fato da mesma ter sido ajuizada antes da 

quebra/decretação de falência, pois a Lei dos Juizados é clara ao impor a 

obrigatoriedade da extinção no presente caso, diferentemente do que 

ocorre na justiça comum, que não é o caso. ANTE O EXPOSTO, DECLARO 

a incompetência dos Juizados Especiais e em consequência a EXTINÇÃO 

DO PROCESSO em relação ao primeiro Requerido, sem julgamento do 

mérito, nos moldes do artigo 51, IV e 8º da Lei 9.099/95, diante do 

aparecimento da causa impeditiva / extintiva. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011365-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011365-55.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por QUINTINO DA SILVA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I 

(FIDC NPL I), alegando que possuía um débito com a Caixa Econômica 

Federal, tendo quitado, entretanto, após a quitação a Requerida inseriu o 

nome do autor no cadastro restritivo de crédito, uma vez que o referido 

débito foi cedido a ela. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A Requerida arguiu preliminar 

de ilegitimidade passiva, pois foi a Caixa que cedeu débito já quitado a ela. 

Entretanto, à Requerida cabia o ônus de averiguar os dados do débito e 

consequente inadimplemento antes de efetivar a negativação, conforme 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE 

FRAUDE – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CESSIONÁRIA PELO 

APONTAMENTO INDEVIDO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Muito embora tenha sido a instituição financeira 

quem realizou cessão à empresa apelante de crédito inexistente, esta, por 

seu turno, procedeu a inscrição do nome do autor na Serasa (fls. 27), 

quando era sua obrigação a conferência dos dados e a investigação da 

veracidade dos fatos, antes da efetivação da restrição creditícia. Daí 

decorre sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A 

apelante não apresentou documentos que comprovem a existência do 

contrato que teria dado origem ao débito que gerou a inscrição, cujo 

crédito lhe teria sido cedido pelo primitivo credor, Banco Santander, 

tampouco a preexistência de anotações a assegurar a aplicação da 

Súmula 385 do STJ, ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC). Além 

disso, deveria, como cessionário do crédito, verificar, de forma diligente, a 

veracidade da existência do débito no momento do contrato ou 

anteriormente à negativação do autor nos cadastros restritivos. A 

indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do 

caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos 

prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e 

inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o 

arbitramento lhe for exorbitante, o que não é o caso dos autos. (Ap 

146453/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 

12/12/2016) Assim, rejeito a preliminar arguida. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Observo que o autor realizou o 

pagamento do débito remanescente em 02.06/2015, 06.07.2015 e 

08.07.2015, ocasião em que pagou duas parcelas restantes. A 

negativação realizada pela Requerida ocorreu em 22.08.2015, ou seja, 

posterior ao pagamento. Temos que a conduta do Reclamado, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito já quitado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

aos Reclamados, que poderiam ter solucionado a lide administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 
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indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Afasto a aplicação da súmula 385 

do STJ porque o extrato juntado pela Requerida demonstra a exclusão de 

negativações em data anterior à restrição efetivada por ela. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR A INEXISTENCIA DO DÉBITO e CONDENAR 

o reclamado, a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011714-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONACI HUP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8011714-58.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JONACI HUP em face ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que a autora alega que é proprietário de um sítio e 

mantém uma relação de consumo com a Requerida, através da UNIDADE 

CONSUMIDORA de Nº 6/1010674-8, e que por problemas financeiros 

deixou de adimplir as faturas dos meses de abril de maio de 2016, mas 

que pretendia realizar os pagamentos até o final de junho. Aduz que em 

24/06/16, sem qualquer comunicação prévia e quando não havia ninguém 

em casa, a requerida interrompeu o fornecimento de energia, deixando o 

autor em situação deplorável, causando grande constrangimento. Ao final 

requer a condenação em danos morais. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. A Requerida alega que a autora confessou o 

inadimplemento, e que as faturas em aberto foram pagas em atraso, 

somente em 25/06/2016, sendo que foi emitido o comunicado de corte na 

fatura referente ao mês de 04/2016, cientificando a Autora de seus 

débitos e que, se não fossem realizados os pagamentos, estaria ela 

sujeita ao corte de energia elétrica, como de fato ocorreu. Sustenta que 

não houve qualquer ilegalidade no procedimento adotado, e se algum 

prejuízo incorreu à Autora, este decorre de sua exclusiva inadimplência, e 

ao final pugna pela total improcedência da ação. Em análise aos autos, 

resta evidenciado que a autora confessa o inadimplemento das faturas no 

momento do corte de energia, e, ainda, ao contrário do afirmado pela 

autora, consta em ambas as faturas informe das contas em atraso e 

comunicado de reaviso de vencimento com a previsão de corte, que 

estava previsto para os dia 24/05/16 e 23/06/16, em caso de 

inadimplência. Portanto, o Requerido comprovou os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, pois ficou demonstrado que a parte autora foi notificada 

de que a previsão do corte estava datada para a partir do dia 24/05/2016 

e 23/06/16, e mesmo assim não realizou o pagamento das faturas em 

aberto. Sendo assim, não houve ilegalidade no proceder da requerida que 

agiu no exercício regular de direito, razão pela qual a improcedência dos 

pedidos da parte autora é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I, d 

Código de Processo civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA R. VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011803-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011803-81.2016.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1005902-23.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: BETINA DOS SANTOS GABRIEL Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. CÁCERES, 5 de março de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia 26/03/2018, às 13:15, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o 

perito nomeado, a fim de que informe se foi realizada a perícia, acostando 

aos autos o laudo pericial, se for o caso.Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

conclusos para deliberações ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra CÁCERES, 5 de março de 2018. Assinado digitalmente 

(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente 

requeridas. 4. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, SEBASTIAO PADILHA DE 

MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011951-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011951-92.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por TAILA CRISTINA 

FERNANDES DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado, uma vez que é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 
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Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000412-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDETE BESSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DE DECISÃO DE ID11667058 PROFERIDA NOS 

AUTOS E QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000412-83.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ANA CLARA DE SOUZA ZAMFERRARI REQUERIDO: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Narra a parte autora, em síntese, que obteve nota para ingressar no curso 

de Engenharia Civil, para o curso de para o polo de Tangará da Serra, 

através do ENEM/SISU, sendo-lhe negada a matrícula em razão da 

ausência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, o qual só será 

expedido após a data de 16 de fevereiro de 2017, fato decorrente de 

greve do setor público. Diante da situação exposta, volve-se perante este 

Juízo requerendo seja concedida liminarmente o direito de matricular-se no 

curso ofertado pela UNEMAT e, no mérito, a confirmação da liminar. Junto 

à inicial aportaram documentos. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Versam os autos sobre pedido de 

liminar formulado por ANA CLARA DE SOUZA ZAMFERRARI em face de 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, 

que lhe foi negado a matrícula para o curso o qual foi aprovada em razão 

da ausência do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Pois bem. É 

caso de deferimento da liminar. Em casos como tais, entende a melhor 

doutrina e jurisprudência, bem como este Juízo, que o edital, por ser lei 

entre as partes, vincula o candidato à apresentação temporânea da 

documentação requerida. Todavia, cada caso deve ser analisado de 

forma celular e à luz da razoabilidade. Conforme se infere dos autos, a 

parte Autora demonstrou que devido à greve ocorrida na instituição de 

ensino que cursa o ensino médio, o Certificado de Conclusão não pôde 

ser emitido, vez que o ano letivo encerrar-se-á no dia 16/02/2018. 

Verifica-se, portanto, a presença do relevante fundamento do pedido, vez 

que a declaração da escola atesta a sua condição de concluinte do Ensino 

Médio, em virtude de que está aprovada em quase todas as disciplinas, 

faltando apenas a emissão do documento (certificado). Nesse sentido, 

foge ao caráter de provável a conclusão do ensino médio pela 

Demandante, e entra na seara do CERTO e PREVISTO. Não bastasse isso, 

a data para término do período letivo e consequente emissão do 

certificado de conclusão do ensino médio, conforme declaração emitida 

pela instituição de ensino, está há menos de 01 (um) mês a frente, sendo 

evento determinado. Nesse diapasão, resta verificado também a premente 

ineficácia da medida de mérito final, vez que caso perca a matrícula no 

semestre para o qual concorreu, com o ensino médio concluído, pode a 

Demandante perder o curso para o qual fora aprovada. Nesse sentido, 

colha-se da jurisprudência: ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. 

MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. GREVE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO 

ANO LETIVO. 1. A aprovação em vestibular não garante a matrícula de 

aluno em faculdade, devendo este apresentar o certificado de conclusão 

do ensino médio. 2. No caso em comento, por motivo de greve no sistema 

público de ensino, houve um atraso na conclusão do ensino médio, 

impossibilitando a apresentação do certificado pela parte autora. Tal fator 

se constitui em motivo de força maior, alheio à vontade da autora. 3. O 

caráter excepcional da situação deve garantir o resguardo dos princípios 

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do direito 

subjetivo de acesso à educação. 4. Remessa oficial improvida. (TRF-5 - 

REO: 11667220134058201, Relator: Desembargador Federal Sérgio Murilo 

Wanderley Queiroga, Data de Julgamento: 30/01/2014, Terceira Turma, 

Data de Publicação: 05/02/2014) Havendo o preenchimento dos requisitos 

legais, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) Receber a peça inicial, eis que 

preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; (b) DEFERIR a 

liminar para determinar que à Requerida no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas proceda à MATRÍCULA da parte Autora ANA CLARA DE SOUZA 

ZAMFERRARI, sob pena de multa diária cominatória no valor de 

R$1.000,00(mil reais); (c) Dispensada a audiência de conciliação em razão 

da natureza da ação; (d) Cite-se o réu da presente ação para, querendo, 

apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no 

art. 183, todos do CPC, bem como se manifeste quanto o interesse; (e) 

Intimem-se as partes. (f) Cumpra-se. Às providências. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito em Substituição Legal Assinado 

eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11667058 18020621144102600000011484319

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN APARECIDO FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1005803-53.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: RENAN APARECIDO FERRAZ DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A CÁCERES, 5 de 

março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, 

para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia 11/04/2018, às 13:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que informe se foi 

realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se for o 

caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para deliberações ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra CÁCERES, 5 de março de 

2018. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) de 

Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEBASTIAO PADILHA 
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DE MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

32223080

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000866-63.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MANOEL ALVARES CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser proprietário de um imóvel, 

no qual faz uso de energia elétrica fornecida pela Requerida, através da 

Unidade Consumidora n. 6/430519-9. Aduz ainda o Requerente, que no 

mês de janeiro do ano de 2018 foi surpreendido com uma fatura no valor 

de R$ 794,09 (setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos). 

Contudo, sustenta o Autor que seu consumo médio de energia é de 

aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Relata que 

após este fato, entrou em contato com a Requeria para solucionar o 

impasse, porém, alega a Requerida que o valor cobrado ocorreu devido ao 

consumo não faturado desde o mês de setembro de 2017. A título de 

liminar o Requerente pede que seja determinado a Requerida que 

mantenha o fornecimento de energia elétrica, cesse a cobrança e se 

abstenha de incluir o nome do Requerente no cadastro de devedores, bem 

como de suspender o fornecimento de energia elétrica. É o necessário. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente na 

abstenção por parte da Requerida em interromper o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/430519-9, bem como que 

cessem as cobranças e se abstenha de incluir o nome do Requerente nos 

órgão de proteção ao crédito. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do Requerente, tanto em razão do valor 

da fatura em questão apresentar valor consideravelmente superior a 

média mensal de consumo do Autor. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/430519-9, 

bem como que cessem as cobranças e se abstenha de incluir o nome do 

Requerente nos órgão de proteção ao crédito, em razão da fatura 

referente ao mês de janeiro de 2018, no valor de R$ 794,09 (setecentos e 

noventa e quatro reais e nove centavos); O não cumprimento da liminar 

acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000840-65.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CLEVERSON ANTONIO 

SVERSUT REQUERIDO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, 

SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., CLARO S.A. Vistos, etc. Em síntese, 

o Requerente alega que contratou serviço de internet do reclamado para 

utilização de intenet, plano mensal de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 

e instalação de modem de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais). 

Afirma que decorrido 15 dias de utilização do serviço, o aparelho modem 

apresentou problema, em que não teve mais acesso a intenet. Alega que 

entrou em contato com as reclamadas, várias vezes, sendo informado 

pela segunda reclamada que deveria resolver diretamente no SAC, mas 

não obteve êxito. Após inúmeras tentativas de resolver a falha na 

prestação de serviço, tentou cancelar os serviços e as cobranças do 

serviço o que também não êxito. O reclamante tentou solucionar o 

problema através do Procon, mas este também não conseguiu entrar em 

contato com a empresa reclamada, em que teve prazo encerrado para 

resposta em dezembro de 2017. A título de liminar requer e abstenha de 

lançar o nome do Requerente no cadastro de inadimplentes até a 

resolução de mérito da questão prejudicial. É o necessário. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o 

pedido liminar de e abstenha de lançar o nome do Requerente no cadastro 

de inadimplentes pela falha na prestação do serviço das reclamadas. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

da Requerente, especialmente no que diz respeito a falha na prestação de 

serviço e a tentativa reiterada do autor na resolução da lida, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do Requerido. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

A) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; B) Assim entendendo, DEFIRO PARCIAMENTE O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino que as Requeridas 

se abstenham de lançar o nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes pelo serviço de internet contratado, até a resolução da lide, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação desta 

decisão. C) O não cumprimento do item “B” acarretará multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); D) 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). E) 

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, 

do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. F) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

G) Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA KEZIA GOMES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011720-65.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RITA KÉSIA GOMES 

MAIA em face de GAZINCRED S.a SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que trabalhou na empresa 

Gazin por quase quatro anos e pediu a rescisão contratual de trabalho em 

07.05.2016. Narra que possuía um empréstimo consignado em folha de 

pagamento com a Gazincred (requerida) e, por ocasião da rescisão 

trabalhista, procurou o gerente da loja e a caixa geral do departamento 

financeiro requerendo que o débito fosse integralmente descontado dos 

valores da sua rescisão. Assim, foi descontado o valor de R$ 1.128,68 

(mil e cento e vinte e oito Reais e sessenta e oito centavos) a título de 

pagamento do empréstimo consignado, que, verbalmente, foi declarada a 

quitação integral do empréstimo. Entretanto, em julho/2016 recebeu ligação 

da Requerida cobrando parcelas em atraso, bem como foi surpreendida 

com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, pois, 

constava em aberto as parcelas 18 e 19, com vencimento em 11.07.2016 

e 10.08.2016, respectivamente. Contesta a conduta da Requerida, pois, 

expressou que desejava pagar o débito integral e tal quitação foi 

declarada pela mesma de forma verbal. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. A Requerida, em sua defesa, sustenta que informou à 

reclamante que não seria possível o abatimento total, pois, o Decreto 

4840/2003 disciplina que só é permitido ao empregador descontar até 30% 

das verbas rescisórias do empregado. Razão assiste à demandada, uma 

vez que o artigo 16 do Decreto supracitado determina que os descontos 

de empréstimo, financiamento ou arrendamento se limitem a 30% da verba 

rescisória e o saldo devedor da autora ultrapassava este teto. Assim, não 

há ilicitude na conduta da Requerida a ensejar reparação por danos 

morais, tampouco elementos para declarar a inexistência do débito. No que 

tange ao pedido de condenação do reclamante por litigância de má-fé, 

percebo não presente qualquer conduta temerária ou incidente 

manifestamente infundada da parte, razão pela qual deixo de deferí-lo. 

Rejeito o pedido contraposto, uma vez que a Requerida não preenche os 

requisitos para demandar no juizado especial elencados no artigo 8º, II da 

Lei 9099/95. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011166-72.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE MEDEIROS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº 8011166-72.2012.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS 

(TAXA DE RETORNO) proposta por FABIO DE MEDEIROS RAMOS em face 

de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., em que autora alega 

adquiriu em novembro de 2011, na concessionária, uma moto YAMAHA 

FACTOR 125 ED, ano/modelo 2011/2011, cor vermelha, no valor de R$ 

6.900,00(seis mil e novecentos reais), financiado pelo Banco Yamaha S/A, 

perfazendo um total de 48 parcelas de R$ 236,10 (duzentos e trinta e seis 

reais e dez centavos), que no final perfaz a quantia de R$ 11.332,80 

(onze mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Aduz que a 

requerida embutiu no financiamento a “Taxa de Retorno” TAC (Taxa de 

Abertura de Credito) em “Cobrança de Boleto” no financiamento, 

cometendo com essa atitude, crime de consumo contra o consumidor, ora 

Requerente. Requer, ao final, que a requerida seja condenada a ressarcir 

em dobro e corrigido a quantia que cobrou ilegitimamente da Requerente 

referente à TAC, Taxa de Emissão de Boleto e Taxa de Retorno, qual seja 

R$ 5.880,14 (cinco mil oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos), já 

devidamente corrigido até a data de 22/05/2012, a declaração de nulidade 

das cláusulas ilegais, e a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. O reclamado apresentou contestação. No mérito, narra que 

o valor efetivamente financiado corresponde a R$ 6.444,49 (seis mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), 

sendo que compreendeu: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) do 

valor do bem; R$ 1.000,00 (mil reais) de Entrada; R$ 520,00 (quinhentos e 

vinte reais) a título de tarifa de cadastro; e R$ 24,49 (vinte e quatro reais e 

quarenta e nove centavos) a título de IOF. Sustenta a legalidade da 

cobrança de taxa de cadastro e do IOF, afirmando não haver cobrança de 

taxa de retorno, tarifa de emissão de carne/boleto e tarifa de abertura de 

crédito – TAC. Por fim, assevera que não há que se falar em repetição de 

indébito e indenização por danos morais. Segundo entendo, depois de bem 

e detidamente aquilatar o todo processado, que razão não assiste à parte 

autora. Os encargos pactuados no contrato foram somente a Tarifa de 

Cadastro no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), e IOF no valor 

de R$ 24,49 (vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos). Nos 

contratos celebrados até 30/04/2008 era possível a cobrança de TAC e 

TEC, desde que não abusivas, porém, diante do julgamento do 

REsp.1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, firmou-se o 

entendimento de que após tal data a cobrança de TAC e TEC é ilegal e, 

portanto, os valores cobrados devem ser restituídos. Entretanto, 

analisando o contrato anexado ao feito, restou demonstrada a ausência 

de contratação dos encargos Taxa de Retorno, Taxa de Emissão de 

Cobrança, e Taxa de Abertura de Cadastro, e desse modo, não há que se 

falar em restituição dos valores, posto que não foram cobrados do autor. 

No que diz respeito à Tarifa de Cadastro, segundo entendimento do 
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Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS não corresponde à 

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), e em atenção ao que decidiu o STJ, 

não há ilicitude quanto à cobrança correspondente à tarifa de cadastro, 

cobrada no início da relação contratual. Corroborando com esse 

entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. 

RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE 

CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. 1. A tarifa de 

cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início 

do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos 

Especiais repetitivos n. 1251.331/RS e 1.255.573/RS. 2. Agravo regimental 

desprovido.” (STJ - AgRg na Rcl: 14423 RJ 2013/0315608-9, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2013, 

S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013) Já o IOF é 

cobrança compulsória devida pelo consumidor. O IOF (Imposto sobre 

operações financeiras) é tributo do qual a parte autora não pode se furtar 

a pagar, pois o contrato pode estabelecer que o IOF será pago pelo 

consumidor, não havendo qualquer ilegalidade nessa estipulação, 

conforme entende o STJ no Resp citado ao fixar a terceira tese para fins 

de aplicação dos efeitos do art. 543-C do CPC : 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais". RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. "TARIFA DE CADASTRO", "TARIFA DE 

AVALIAÇÃO DO VEÍCULO". IOF. COMPETÊNCIA DO JEC. TARIFA DE 

CADASTRO CUJO PERCENTUAL NÃO É ABUSIVO. IOF DEVIDO. TARIFA 

DE AVALIAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. Não é incompetente o JEC para processar e julgar a 

demanda, visto que dispensável prova pericial, refletindo o pedido mera 

repetição do indébito. Segundo precedentes das Turmas, não é abusiva a 

tarifa de cadastro fixada em menos de 5% do valor do financiamento, 

caso dos autos. O IOF é cobrança compulsória devida pelo consumidor. 

Por fim, admite-se a cobrança de tarifa de avaliação, se há bem recebido 

no preço, a título de entrada, a teor da Resolução 3.919/2010 do BACEN, 

em seu artigo 5º, VI. Danos morais que não se verificam. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004453080, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 30/01/2014) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004453080 RS , Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2014) Neste diapasão, é lícita a 

cobrança da tarifa de cadastro e IOF, conforme previsão contratual. 

Quanto ao pretendido dano moral, a mera discussão de cláusula contratual 

não ultrapassa aborrecimentos corriqueiros nas relações negociais, e não 

tem potencial ofensivo para violar a intimidade, à imagem ou a honra 

subjetiva da parte autora. Deste modo, entendo que não ser devida 

indenização a título de dano moral. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012578-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº 8012578-33.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA DE ALMEIDA 

em desfavor de KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, alegando que é 

correntista do requerido mantendo uma conta corrente desde 26/11/2010, 

e que 27/07/2015 a requerente emitiu um cheque de nº 935569 no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos Reais) a favor de Dr. Marcelo Maia Pinheiro, cujo 

cheque fora depositado em data de 06/08/2015, e devolvido por motivo de 

fraude, no dia 07/08/2015, fato que a requerente só teve ciência após o 

telefonema da secretária do favorecido, informando sobre a devolução do 

cheque. Afirma que em contato com a requerida buscando informações se 

ainda constava como titular da conta bancária, e diante da resposta 

afirmativa, solicitou cópia de documento que comprovasse a titularidade, e 

depois de um prazo foi fornecido cópia do cartão de assinatura. Narra que 

não obstante a existência de saldo na conta para cobertura do cheque, a 

requerida devolveu o cheque alegando fraude, voltando às mãos do 

depositante, tendo esse sido pago pelo esposo da requerente conforme 

consta a transferência de pagamento. Prossegue afirmando que a atitude 

irresponsável do banco-réu ao devolver um cheque alegando fraude 

quando isso não era real, feriu fundo a honra da autora e causou evidente 

constrangimento e caluniou a autora junto ao favorecido do cheque e 

outras pessoas que tomaram conhecimento da devolução de tal cheque 

por motivo 35, prejudicando sua moral e seu conceito. Ao final requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em sua contestação, a requerida alega culpa exclusiva da autora, que 

teria preenchido a cártula erroneamente, pois teria rasurado o campo 

destinado ao destinatário, o que inviabilizaria sua compensação, não 

havendo como se imputar qualquer conduta antijurídica ao Réu frente à 

autora. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese às alegações da parte autora, verificando os 

fatos e as provas colacionadas aos autos, não vislumbro ilegalidade na 

conduta da reclamada. O “motivo 35” refere-se a devolução em razão de 

“Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do 

participante ("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça 

sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”. Em simples análise do 

cheque apresentado é possível verificar que o campo “destinatário” foi 

rasurado, de modo que entendo que o banco Requerido agiu com cautela 

ao devolver o cheque apresentado, não havendo que se falar em 

irregularidade na conduta da requerida. Neste sentido: “RECURSOS 

INOMINADOS. INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE RASURADO. 

CONDUTA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTEÇA REFORMADA. 1. Conforme 

verifica-se do título anexo ao evento 1.7, a devolução ocorreu pelo motivo 

35, em razão da existência de rasura no preenchimento do cheque, rasura 

esta de fato existente, de modo que a devolução foi regular e não causa 

dano moral. 2. Ao contrário do que afirmam os autores, o preenchimento 

do ano está borrado/rasurado, portanto, correta a conduta da instituição 

financeira de devolver o título. 3. Deste modo, a improcedência do pedido 

inicial é medida que se impõe, pois não restou demonstrada qualquer falha 

na prestação do serviço que tenha causado dano moral aos autores. 

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES 

DESPROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0030668-03.2014.8.16.0014 - 

Londrina - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - J. 12.03.2015) Não havendo 

prova do suposto ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita da 

reclamada, e sim o exercício regular de um direito. Diante disso, ausentes 

os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever 

de reparar os danos, a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1002361-16.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de INDENIZAÇÃO POR danos morais proposta por RODRIGO 

MOREIRA DE SOUZA ROCHA em desfavor HOTEL URBANO VIAGENS E 

TURISMO S.A, alegando que adquiriu do Requerido um pacote de viagem 

para o Chile em 09.06.2015 e, conforme o contrato, deveria escolher três 

datas para realizar a viagem, cuja primeira data escolhida foi 04.10.2016. 

De acordo com as clausulas contratuais, a empresa entraria em contato 

trinta dias antes da viagem para dar maiores informações sobre a viagem. 

Assim, o autor programou suas férias para outubro/2016. Entretanto, o 

Requerido não confirmou a viagem 30 dias antes, razão pela qual entrou 

em contato com o mesmo, sendo respondido que, devido ao grande 

volume de clientes para o mês, estava contando com o apoio de empresas 

parceiras e que o autor deveria aguardar por mais cinco dias para receber 

detalhes sobre a viagem. Contudo, com a data escolhida se aproximando e 

sem resposta do Requerido, optou por cancelar a viagem, o que lhe gerou 

enormes transtornos, pois, já havia pedido férias no órgão empregador, 

comprado moeda estrangeira, feito passaporte etc. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. O 

Requerido sustenta em sua defesa que o pacote adquirido pelo autor tem 

caráter promocional, cuja característica é a disponibilidade de vagas nas 

datas escolhidas pelos consumidores e, nas datas escolhidas pelo autor, 

não havia disponibilidade. Ademais, restitui o valor do pacote, sendo 

indevida a reparação por danos morais. Todavia, em análise às provas 

produzidas, observo que o autor informou três datas disponibilizadas pelo 

Requerido no ato da compra, gerando a expectativa que alguma das três 

datas escolhidas haveria disponibilidade. Ademais, conforme e-mails 

juntados, vinte dias antes da primeira data escolhida, o Requerido ainda 

não havia confirmado a viagem, o que demonstra descaso com o 

consumidor, uma vez que uma viagem internacional requer planejamento 

antecipado, tais como montagem de malas e deslocamento para a cidade 

de embarque. Conforme comprovado pelo autor, este ainda teve outros 

transtornos, pois programou suas férias junto ao órgão empregador para 

o mês das datas escolhidas. No presente caso é flagrante a falha na 

prestação de serviço e violação às normas do direito do consumidor. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº 8010176-42.2016.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CARLOS 

ALBERTO RODRIGUES contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. em que a parte autora alega que é cliente da requerida, 

da unidade consumidora n. 6/435229-0, e que em 29/12/15 solicitou a 

mudança do padrão monofásico para bifásico, pois tinha intenção de 

instalar um ar condicionado em sua residência, e que em 06/01/16 a 

mudança foi realizada por dois funcionários da requerida. Aduz que os 

funcionários da requerida não realizaram a leitura do padrão monofásico 

antes de sua retirada, e que a autora teria escutado que ao perceberem o 

erro, os funcionários teriam combinado entre si fazer a leitura em outro 

padrão. Afirma que em 25/01/16 na parte da manhã os funcionários da 

requerida efetuaram leitura e emitiram faturas no bairro, mas que não teve 

emissão nem leitura na residência do autora, e ao indagar a razão, foi 

informado que a fatura chegaria em trinta dias, em razão do padrão ser 

novo, mas que na tarde do mesmo dia os funcionários efetuaram a leitura 

do padrão e informaram que a fatura chegaria em dois dias. Narra que a 

fatura foi emitida no mesmo dia e entregue na casa de uma vizinho, sendo 

a fatura no valor de R$ 947,75 (novecentos e quarenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos) correspondente ao consumo de 1.198 Kwh, 
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sendo que a média de consumo do autor seria de apenas 261 kwh. 

Sustenta que o valor não corresponde ao consumo do autor, que está 

aquém ao faturado, e ao buscar solução junto à requerida, foi informado 

que seria efetuada vistoria para averiguar os utensílios e equipamentos 

eletrônicos na residência do autor, o que não teria ocorrido. Argumenta 

ainda que recebeu reaviso de conta informando que teria quinze dias para 

realizar o pagamento da fatura, e que corre o risco de ter a energia 

cortada por contestar um débito fruto de fraude da requerida. Ao final 

requer o levantamento da média de consumo em kWh dos últimos 3 meses 

(outubro/novembro/dezembro) das faturas em nome do Promovente para 

que o Autor tenha acesso e possa adimplir seu débito corretamente para 

com a Promovida, bem como a condenação em danos morais. Em sua 

impugnação à contestação afirma que não foi efetuada vistoria deferida 

na liminar, e que o ar condicionado ainda não foi instalado por causa da 

demanda, pois o autor aguarda o desfecho do pleito para não ter 

problemas. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de energia, 

com um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de janeiro/16 

(consumo de 1.198 kwh no valor de R$ 947,75 - novecentos e quarenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista a comparação de 

seu consumo nos meses anteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do 

artigo 373, I do NCPC. A parte promovida, entretanto, apresentou 

contestação, alegando que apesar de alegada discordância com o valor 

da fatura, a mesma é devida, por tratar-se de valor cobrado de fatura 

regular de consumo mensal de energia elétrica, e que a requerida agiu em 

total cumprimento às normas legais previstas em nosso ordenamento 

jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico 

expedidas pela ANEEL. Afirma que a simples argumentação de que os 

valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a 

fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez 

que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de 

legalidade. Em que pese às alegações da parte promovida, entendo que a 

sua alegação não comprova a existência de fator que autorize a elevação 

no consumo de energia elétrica em valor superior ao consumo mensal até 

então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do 

NCPC. No caso dos autos, conforme histórico de contas trazido pela 

autora e pela requerida, resta patente que à exceção da fatura do mês de 

janeiro/16 aqui discutida, o maior consumo da autora no período de 

fevereiro/15 a fevereiro/16 foi de 447kwh, e o segundo maior faturamento 

foi de 285kwh, consumos extremamente inferiores ao apurado pela 

requerida no mês de janeiro/16, que foi de 1.198kwh. Pelo que consta dos 

documentos juntados aos autos, verifica-se que houve um aumento 

exagerado no valor da fatura de energia elétrica relativa ao mês de 

janeiro/16, se comparado com a média mensal dos meses anteriores e 

com o consumo do meses posteriores. Para justificar o consumo apurado, 

a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletroeletrônicos 

existentes na Unidade Consumidora em questão, o que não fez. Desta 

forma, diante da ausência de provas, segundo as regras de hermenêutica, 

deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

presumindo que o faturamento foi efetivamente excessivo por não ser 

compatível com o consumo médio do reclamante. A jurisprudência é 

pacífica no sentido de que a elevação do consumo de energia elétrica, 

sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos 

valores constantes da fatura, devendo ser respeitada a média das últimas 

faturas. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DE FATURA 

EMITIDA EM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA - CORTE DO FORNECIMENTO - CONSUMIDOR 

ATÉ ENTÃO EM DIA COM AS FATURAS - CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DO 

FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - 

DEVER DE INDENIZAR QUE DECORRE DO FATO, DISPENSADA A 

COMPROVAÇÃO DO DANO, QUE NO CASO SE PRESUME - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE PARA ACRESCENTAR INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL À CONDENAÇÃO. A indenização por dano moral é devida em face 

da caracterização do ato ilícito. O corte abusivo de energia elétrica enseja 

a reparação do dano moral, diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor nos termos do artigo 14, do CDC. O valor deve ser módico 

para não ensejar enriquecimento ilícito, tanto mais quando o consumidor 

tem histórico, inclusive recente, de interrupção de energia elétrica por 

inadimplemento de outras faturas regularmente aferidas e cobradas. 

(TJ/MT. Número 1389. Ano: 2010. Rel. Dr. Eviner Valério). Destaco que 

apesar da possibilidade de majoração do consumo, mesmo porque é 

possível que em um mês se gaste mais em que outro, no caso dos autos, 

a elevação do consumo fora drástica, não sendo admissível e nem 

justificável, posto que destoante da razoabilidade. Sendo assim, impõe-se 

a declaração de inexigibilidade parcial do débito referente ao mês de 

janeiro/16, ante o aumento exorbitante do valor cobrado, sem a devida 

comprovação pela requerida do efetivo consumo por parte do autor. 

Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para o referido mês, 

utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 03 (três) meses 

anteriores àquele. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que razão 

não assiste ao autor, pois, mesmo sendo a cobrança indevida, não houve 

pagamento da mesma, inscrição do autor nos órgãos de proteção de 

crédito, bem como não houve suspensão dos serviços prestados. 

Portanto, não houve abalo psicológico que possa justificar a indenização 

por dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça: STJ-0504145) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de demonstração da 

similitude fática entre os julgados confrontados, mediante o devido cotejo 

analítico, descaracteriza a existência da divergência jurisprudencial na 

forma dos arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC. 2. A configuração do dano 

moral advindo de cobrança indevida de serviço de telefonia, sem corte do 

fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, depende de 

comprovação, providência inadmitida em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1.352.544/SC 

(2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 18.12.2014, 

unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento da Turma Recursal TJMT: 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que 

o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do 

medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral não 

configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: DECLARAR a 

inexigibilidade parcial do débito relativo ao mês de janeiro/16 que deverá 

ser substituída por nova fatura que esteja em conformidade com o 

consumo médio mensal dos últimos 03 (três) meses anteriores àquele 

mês; CONFIRMO a liminar concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012207-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8012207-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GIRLANE SILVA 

FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que ao 

tentar realizar uma transação comercial foi informada que o Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 21.04.2012, 

por um débito no valor de R$ 232,80 (duzentos e trinta e dois Reais e 

oitenta centavos). Entretanto, tal inscrição é indevida, pois, desconhece o 

débito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, havendo contestação do processo, encontra-se 

superada a questão do interesse de agir. Deste modo, REJEITO a 

preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. REJEITO a 

preliminar de prescrição, pois na consulta realizada pela autora em 

07.10.2016 o nome da autora ainda estava inscrito no cadastro restritivo 

de crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. No caso, é certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Portanto, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Deve ser levado em consideração, ainda, 

que a parte autora possui gravames posteriores àquele objeto da 

demanda (Marysa Loja 03 em 30.06.2013 e Caixa Economica Federal em 

11.12.2017), demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento 

dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser 

minorado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3. 000,00 (três 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVA MOTA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001522-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por APARECIDA SILVA MOTA DAMIÃO em desfavor de 

OI S.A, alegando que ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi 

surpreendida pela notícia de que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 358,86 

(trezentos e cinquenta oito Reais e oitenta e seis centavos), incluso em 

09.05.2016. Entretanto, desconhece tal débito, pois, não tem relação 

jurídica com a Requerida. Portanto, indevida a inscrição. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a 

autora confirma que contratou os serviços da mesma, sendo que o 

serviço de internet não foi instalado, mas afirma que utilizou a linha 

telefônica, inclusive, que havia uma fatura em aberto com valor inferior ao 
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cobrado pela demandada. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Ressalto que o objeto da 

demanda é se houve ou não relação jurídica entre as partes a justificar a 

inscrição e não a discussão quanto ao valor cobrado. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONECTA COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001664-58.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível ajuizada por THULIO SANTOS MOTA em face de 

CONECTA COMÉRCIO E SERVIÇOS, SONY MOBILE COMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS, alegando que em 

junho/2015 acionou a seguradora Zurich requisitando um novo aparelho 

celular, pois o seu havia sido furtado. Assim, a terceira Requerida lhe 

enviou um novo aparelho Z3 compact D5833 adquirido da empresa 

Conecta Comércio e Serviço. Ocorre que o referido aparelho apresentou 

vício/defeito sendo enviado para a assistência por quatro vezes – a 

primeira em 11.01.2016 -, constatado pela assistência técnica que o 

problema do celular foi causado por mau uso. O autor não concorda com a 

conclusão apresentada. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. As Requeridas arguiram 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Porém, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

causa do vício, independentemente da realização de prova pericial, uma 

vez que a Requerida Sony juntou aos autos laudo, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Denota-se do laudo juntado no ID 8077354 que o laboratório constatou no 

aparelho sinais que caracterizam mau uso, hipótese que exclui a 

cobertura de garantia. Em que pese a existência de relação consumerista 

entre as partes, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora 

da produção mínima de prova capaz de amparar os fatos constitutivos de 

seu direito. No presente caso, o autor não trouxe aos autos provas a 

induzir pela conclusão de defeito de fabricação, contrariando o laudo 

apresentado. Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência 

dos pedidos é a medida que se impõe. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ROÇADEIRA. ALEGADO DEFEITO NO 

PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE 

SERVIÇO QUE RETRATA HIPÓTESE DE MAU USO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007314776, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em 22/02/2018) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172963 Nr: 8460-87.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SÃO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 Vistos etc;

I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/08/2018, às 14h30min. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197452 Nr: 1949-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

I - Considerando a certidão de fl. 164, abra-se vista dos autos ao 
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Ministério Público, para que se manifeste na fase do art. 422 do CPP, após, 

dê-se vista dos autos à defesa para a mesma finalidade.

II - Insira a tarja preta nos autos, vez que se trata de réu preso.

Às Providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226704 Nr: 11933-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, JOAO PAULO 

ALMEIDA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Ex Positis, RELAXO A PRISÃO dos autuados WESLEY ALMEIDA DA 

SILVA, vulgo “pandinha”, natural em Cuiabá/MT, nascido aos 05/08/1995, 

filho de Elias Valeriano e Gisele Almeida da Costa, residente na Rua 

Joaquim Curvo, 01, quadra 14, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, e 

JOÃO PAULO ALMEIDA DO CARMO, natural de Várzea Grande/MT, 

nascido aos 21/08/1997, portador do CPF nº. 063.327.291-47, filho de 

Antônio Neris do Carmo e de Gisele Almeida da Costa, residente na Rua 

Minas Gerais, quadra 13, casa 02, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, 

se por outro motivo não estiverem presos. SERVE A PRESENTE COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO em favor de 

WESLEY ALMEIDA DA SILVA e JOÃO PAULO ALMEIDA DO CARMO, 

colocando-se os autuados imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiverem presos, observando-se as disposições do item 

7.30.12.2, da CNGC/MT.Determino que seja expedido oficio à autoridade 

Policial, requisitando justificativa formal para a morosidade na conclusão 

do presente inquérito policial, bem como à Corregedoria Geral da Polícia 

Judiciária Civil para que sejam tomadas as providências cabíveis ao 

presente caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229945 Nr: 1135-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO DUARTE, ALEX DANIEL 

DA SILVA BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 Vistos etc,

Aportou aos autos pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 

ou DECRETAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado pela defesa de 

ALEX DANIEL DA SILVA BASSAN (PEDRO SILVA DAS DORES), fls. 39/45.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, fl. 54.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

 Em análise aos autos verifico que conforme termo de audiência de 

custódia de fl. 32/33, foi concedida liberdade provisória ao autuado, no 

entanto, a expedição do alvará ficou condicionada a realização de sua 

identificação criminal.

 Certidão de fl. 53 informa que o pedido de identificação ainda não foi 

concluído.

 A defesa alega que o verdadeiro nome do autuado é ALEX DANIEL DA 

SILVA BASSAN e não PEDRO SILVA DAS DORES, sendo certo que o 

autuado se utilizou de outro nome, para não perder o benefício de 

progressão de regime no semiaberto.

 Dessa forma, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da 3ª vara Criminal 

desta comarca, informando acerca do descumprimento das condições nos 

autos de CI 220979.

 Determino ainda que sejam extraídas cópias dos presentes autos, com 

posterior encaminhamento à Autoridade Policial para apuração do crime 

tipificado no Artigo 307 do Código Penal.

 Por fim que seja realizada a identificação criminal do autuado, antes de 

sua soltura, conforme já determinado anteriormente.

 Retifique-se a autuação dos autos e com o cumprimento voltem-me 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 139455 Nr: 9063-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIOMAR NERES DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO A REALIZAR-SE NESTE JUIZO EM 10/4/2018, 14:00 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208430 Nr: 8974-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANGELA JAVANU GOMES, JOSÉ 

RICARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

I – Das defesas escritas de fls. 79/80 (§ 1º, Art. 55, Lei 11.343/2006).

Os réus reservam-se para contestar as questões de mérito imputadas na 

exordial acusatória durante a instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

III – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a denúncia 

carreada aos autos, dando os acusados como incurso nas sanções nela 

imputadas.

 IV - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19 DE 

JANEIRO DE 2017 às 14H00 (Art. 56, Lei 11.343/2006).

V - Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório dos 

acusados e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre defesa 

dos acusados, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos 

para cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 11.343/2006).

VI - CITEM-SE e intimem-se os réus.

VII – Ciência ao Ministério Público e a ilustre defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos etc;

Tendo em vista que a denunciada AMANDA DA SILVA TORRES, 

encontra-se presa na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, encontrando-se 

em estado gestacional, DETERMINO que sejam solicitadas informações 

junto á direção daquele estabelecimento prisional, acerca do tratamento 

médico e hospitalar necessário às suas condições de gestante 

(pré-natal), informando minuciosamente as condições em que a mesma se 

encontra assim como as instalações físicas em que esta custodiada 

(condições de higiene, salubridade, alimentação), a logística para a 

realização da cesária (data agendada, distância do hospital) e as 

condições da cela em que ela ficará com a recém nascido após o 

nascimento.

 Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226123 Nr: 11503-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/O

 Atendendo às normas da CNGC, artigo 431, intimo a advogada Tanielly 

Pastick Alves para que proceda a devolução dos autos no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230688 Nr: 1637-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERREIRA TENORIO, CARLOS 

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, MIURIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 .Assim, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, 

SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE MIURIA CRISTINA SANTANA DOS 

SANTOS, POR PRISÃO DOMICILIAR.A requerente deverá permanecer 

recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua 

moradia sem autorização judicial, sob pena de reestabelecimento da sua 

prisão (art. 317, do CPP).SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE 

PRISÃO DOMICILIAR DE MIURIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

brasileira, filha de Gilvan Brito dos Santos e Maria do Socorro Etelvino.Com 

a v inda do inquér i to  pol ic ia l ,  arquive-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cáceres/MT, 2 de março de 2018.Graciene Pauline 

Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 203060 Nr: 5292-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS FABRICIO DA SILVA FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Dias Nani - 

OAB:23.633, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 Intimar os advogados do denunciado, Dr. Demétrio Francisco da Silva e 

Dra. Ana Clara Dias Nani, da sentença absolutória que segue transcrita: 

"(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado DENNIS FABRICIO DA SILVA 

FERRON, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Após o trânsito em julgado, procedam-se 

as baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao Cartório Distribuidor. 

P.R.I.C."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 191398 Nr: 9172-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9172-43.2015.811.0006 – Id. 191398

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WALDEMIR CAMPOS DO NASCIMENTO

INTIMANDO: Denunciado(a): Waldemir Campos do Nascimento, Rg: 

1512023-6 SSP MT Filiação: Vanderlei da Silva Nascimento e Dilza da Silva 

Campos., data de nascimento: 17/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, lavrador, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO WALDEMIR CAMPOS DO 

NASCIMENTO, acima qualificado, para que informe o nome do seu 

advogado, para fins de apresentação da defesa preliminar.

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 26 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213616 Nr: 2066-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 2066-59.2017.811.0006 – Id. 213616

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Cleiton Barbosa da Silva, Cpf: 03825037169, 

Rg: 19859945 SSP MT Filiação: Valdomiro Barbosa da Silva e Maria de 

Fatima Aparecida da Silva, data de nascimento: 15/10/1989, brasileiro(a), 

natural de Pontes e lacerda-MT, separado(a) judicialmente, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU CLEITON BARBOSA DA SILVA, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

CLEITON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, nascido em 15/10/1989, filho de 

Valdomiro Barbosa da Silva e Maria de Fatima Aparecida da Silva, por 

transgressão aos ditames do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, razão pela 

qual passo à dosimetria. A pena prevista para o crime descrito no art. 33, 

‘caput’, da Lei 11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 

e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. A 

pena prevista para o crime descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 

é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atendendo as 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, 

é possível afirmar ter o acusado agido com culpabilidade normal para o 

evento delituoso, pois embora o delito em si (tráfico) seja de intensa 

gravidade, sua conduta não ultrapassou a reprovabilidade já contida no 

tipo penal correspondente; não registra antecedentes criminais; nada 

consta nos autos acerca da personalidade e conduta social; as 

circunstâncias e as consequências do crime foram normais para a 

espécie; os motivos não foram justificáveis. A vítima, nessa espécie 

delitiva, é a própria sociedade, a qual em nada contribuiu para a prática 

criminosa. À vista dessas circunstâncias, fixo a pena-base privativa em 

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Na segunda fase da dosimetria, 

ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Já na terceira 

fase do sistema trifásico, ausentes causa de aumento de pena, porém, 

entendo pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 

33, § 4º, da Lei n.° 11.343/06. Na hipótese, observo que o acusado é 

primário e não há demonstração cabal de que se dedique a atividades 

criminosas, ou que integra organização criminosa. Portanto, entendo que 

ele preenche cumulativamente todos os requisitos legais: primariedade, 

bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não 

integrar organização criminosa, razão pela qual faz jus à causa redutora. 
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E, considerando que a legislação especial não estabeleceu os parâmetros 

para a escolha entre a menor e a maior fração indicada para a incidência 

do §4º do artigo 33, da Lei de Tóxicos, no caso concreto, devem ser 

sopesadas, para a atribuição do quantum de redução, as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como a natureza e 

quantidade da droga. Assim, constatado que trata-se de apreensão de 

considerável quantidade de cocaína e por ser a ela uma das drogas que 

mais atingem o bem jurídico tutelado pela norma penal (saúde pública), 

sendo notória sua lesividade, entendo que aplicável ao caso a fração em 

seu grau mínimo, o que é suficiente a atender o binômio 

prevenção/repressão, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando-a em 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, o que torno 

definitiva. A pena de multa vai fixada em 460 dias-multa, a razão de um 

trigésimo do salário-mínimo nacional, na forma do artigo 43, da Lei nº 

11.343/06. O réu deverá cumprir a pena em REGIME SEMIABERTO, nos 

termos do art. 33, §2, 'b', do Código Penal. Incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. 

Oficie-se à Autoridade Policial para que a substância entorpecente 

apreendida seja imediatamente incinerada, caso ainda não tenha sido, 

lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, com cópia a ser 

igualmente juntada aos autos. Ante a ausência de comprovação lícita dos 

bens apreendidos (fl. 12, itens 01 e 02), decreto o perdimento em favor da 

União, que deverá ser revertido diretamente ao FUNAD, nos moldes do § 

1º do art. 63 da Lei n.º 11.343/2006. Após o trânsito em julgado, lance os 

nomes no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e 

expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. P.R.I.C.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 26 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209178 Nr: 9490-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CARDOZO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 9490-89.2016.811.0006 –Id. 209178

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RODRIGO CARDOZO DE LIMA

INTIMANDO: Denunciado(a): Rodrigo Cardozo de Lima Filiação: Marcos 

Senabio de Lima e Regina Alves Cardozo, data de nascimento: 

22/09/1996, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU RODRIGO CARDOZO DE LIMA, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o denunciado RODRIGO CARDOZO DE LIMA, brasileiro, 

nascido em 22/09/1996, filho de Marcos Senabio de Lima e Regina Alves 

Cardozo, por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, 

nas disposições da Lei n. 11.340/2006. A pena prevista para o crime de 

lesão corporal é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Seguindo 

as orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade 

está bem determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e 

deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e 

discernimento suficiente para agir de forma diversa. Nada consta nos 

autos acerca dos antecedentes criminais. A conduta social e 

personalidade; a motivação do crime não justifica a agressão perpetrada. 

As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O 

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito.. 

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 

(três) meses de detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de 

causas modificadoras. Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, 

nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Acerca da 

possibilidade da substituição da pena, imperioso frisar que, esta 

Magistrada, ao assumir a titularidade da presente Vara Criminal, deu 

continuidade ao projeto de palestras aos vitimizadores, implantado pelo 

Magistrado antecessor, por entender que tal substituição seria uma 

medida educativa mais adequada aos casos aqui tratados. Todavia, ante 

os reiterados recursos ministeriais providos em Segunda Instância (vide 

Apelação n. 51906/2016; Apelação n. 66789/2016), afastando a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

consistentes na participação das palestras realizadas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, esta Magistrada deixa de aplicar a referida 

substituição de pena. Desta forma, vedada a substituição da pena, ante o 

teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a jurisprudência dos E. 

Tribunais Superiores. Após o trânsito em julgado, determino que lance o 

nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e 

expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. C.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 26 de fevereiro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 8705-11.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Processo nº. 8705-11.2008.811.0006 – Cód. 82241

Vistos.

Deixo de analisar o pleito de fls. 586/590, vez que já foi objeto de análise 

por este Juízo em fls. 582, devendo a Defesa do acusado, se assim 

preferir, manejar o recurso cabível contra tal decisão.

 Ademais, nesta data fora retificado o cálculo de pena de fls. 583, vez que 

a última guia acostada nos autos, com pena de 07 (sete) anos de 

reclusão, constou a fração de crimes hediondos com reincidência (1/1 

para o livramento condicional e 3/5 para a progressão de regime), e, 

conforme se observa da sentença de fls. 520/526, não houve a aplicação 

de tal agravante na dosimetria da pena, o que se mostra incabível aplicar 

referida fração.

 Dê-se vista dos autos às partes para manifestação.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199538 Nr: 3151-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANO JESUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos.

Em atenção ao pleito de fls. 111/112, este Juízo não se opõe ao 

cumprimento de pena pelo reeducando na Comarca de São Paulo/SP, 

devendo o advogado do reeducando, solicitar a devida anuência ao Juízo 

de Destino.

Cumpra-se e intime-se.

 Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 190443 Nr: 8560-08.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE OLIVEIRA MOTORI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 8560-08.2015.811.0006 – Cód. 190443

Visto.

Diante da certidão de óbito do reeducando Juliano de Oliveira Motori, às 

fls. 88, julgo extinta sua punibilidade com fulcro no artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210420 Nr: 10314-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GABRIEL DOMINICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565

 Visto.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Leandro Gabriel 

Dominici, qualificado nos autos, condenado à pena de 09 (nove) anos de 

reclusão, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto (fls. 165/166).

Em fls. 177, a i. representante do Ministério Público postulou pela remessa 

dos autos à Comarca de Mirassol D’Oeste, alegando que o apenado está 

preso naquela comarca, pelo executivo de pena cód. 209487.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se recolhido no presídio da 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada àquele Juízo.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217057 Nr: 4699-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Portanto, observando o disposto no art. 109, III, do Código Penal, 

verifica-se que a prescrição da guia de execução penal ocorrerá em 12 

(doze) anos, lapso temporal que ainda não foi alcançado, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa em fls. 164/166. Intime-se o 

recuperando da presente decisão, determinando ainda que dê início ao 

cumprimento da pena com as condições estabelecidas em fls. 158. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205275 Nr: 6783-51.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT

 Processo nº. 6783-51.2016.811.0006 – Cód. 205275

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Valdemar 

Teixeira dos Santos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221597 Nr: 8213-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEZIO MARIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.No mais, oficie-se a o 

Conselho da Comunidade a fim de que informe se o recuperando está 

realizando os depósitos mensais referentes à prestação pecuniária 

imposta. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210523 Nr: 10382-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIM DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 10382-95.2016.811.0006 – Cód. 210523

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Naim da 

Conceição, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo cumprimento, 

restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218169 Nr: 5708-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SELESTINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217068 Nr: 4710-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n° 4710-72.2017.811.0006 – Cód. 217068

Vistos.

Analisando os autos verifico que o acusado Valdemir Lourenço da Silva 

não apresentou preliminares em sua defesa preliminar, reservando-se no 

direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da 

instrução, bem como, apenas nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação ao acusado Valdemir Lourenço da Silva.

Designo o dia 11/04/2018, às 15h20min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 
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testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da acusada.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Lucila da Silv Valdemir Lourenço da Silva a para 

comparecer à audiência designada acompanhada do Nobre Defensor 

Público.

Notifique-se o M.P. e intime-se o Defensor Público

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 140125 Nr: 9755-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALEXANDRE CARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico para os devidos fins que procedi impulsionamento destes autos 

afim de informar o (os) advogado (os)do reú acima citado quanto o retorno 

dos auto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215901 Nr: 3681-84.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Ante o fato de que a numeração da arma de fogo apreendida nos autos 

encontra-se ilegível, cumpra-se com a sentença proferida nos autos, 

oficiando-se ao Comando do Exército para averiguar eventual interesse 

em doação do armamento.

Com a resposta, cumpra-se a decisão de fls. 124-v.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217052 Nr: 4694-21.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SEBASTIÃO MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Intime-se a defesa do reeducando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente as derradeiras justificativas do mesmo, em relação ao 

descumprimento das condições de seu atual regime.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216035 Nr: 3797-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime aberto para o 

fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão.Assim, aguarde-se a recaptura do 

recuperando, fazendo os autos conclusos imediatamente para designação 

de audiência tão logo seja encontrado.Insira o mandado de prisão junto ao 

cadastro nacional do CNJ.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213432 Nr: 1927-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Edimar de Oliveira Silva, 

cuja condenação restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

detenção, sendo que deveria estar cumprindo em regime aberto.O 

reeducando não foi localizado para intimação (fls. 31 e 37).Às fls. 38, o 

MP requereu a regressão cautelar do atual regime para o fechado. 

Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de um 

dever imposto no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu 

para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a 

que se intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta. 

Nesse sentido, a medida se justifica tão-somente pela constatação de 

estar o acusado frustrando os fins da execução penal, não sendo 

merecedor de receber tratamento mais brando do sistema prisional, pelo 

que não vislumbro a alegada violação ao princípio da presunção de 

inocência.O argumento trazido acima não colide com o princípio da 

presunção de não-culpabilidade, porquanto não se está antecipando pena 

com base em juízo de culpabilidade presumido - o que é vedado 

constitucionalmente e ofende as garantias fundamentais do indivíduo. A 

regressão de regime prisional é tema abordado no art. 118 da Lei de 

Execução Penal, que assim dispõe:"Art. 118. A execução da pena 

privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado:I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;II - 

sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da 

pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).§ 1º O 

condenado será transferido do regime aberto se, além , fazendo os autos 

conclusos imediatamente para designação de audiência tão logo seja 

encontrado.Insira o mandado de prisão junto ao cadastro nacional do 

CNJ.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158398 Nr: 6137-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA CRUZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime semiaberto 

para o fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão.Entretanto, em observância ao princípio da 

ampla defesa e do devido processo legal, é imprescindível que o 

condenado, acusado do COMETIMENTO de outro crime doloso, seja 

previamente ouvido a fim de que possa eventualmente justificar a prática 

do delito que lhe foi imputado, como expressamente exige o § 2º, do art. 

118 da LEP, antes de uma possível regressão definitiva.Assim, expeça-se 

mandado de prisão ao reeducando Euto Antônio de Araújo.Encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública para apresentação das derradeiras 

justi f icativas. Ciência ao Ministér io Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192205 Nr: 9658-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CELSO DE FARIA POUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Oficie-se à Secretaria de Assistência Social, bem como para secretaria 

de saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 
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presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Antônio Celso de Faria Pouso, se por outro 

motivo não estiver preso.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 69459 Nr: 6884-06.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA DE MORAES, HAROLDO 

MARTINS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, DOUGLAS PINTO 

DUARTE - OAB:15990

 ISSO POSTO, com a desclassificação ocorrida nos autos, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de HAROLDO MARTINS DE MORAES, ante o 

advento da decadência, pela ausência de representação a vítima, o que 

faço com fulcro nos artigos 107, IV (segunda figura), do Código Penal c\c 

art. 38, do Código de Processo Penal c\c ainda com o art. 88, da Lei 

9.099/95, e ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEANDRO SILVA DE 

MORAES, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Qualquer objeto valor pecuniário ou objeto lícito apreendido deverá 

ser restituído ao seu proprietário.Oportunamente, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e cautelas de estilo.P. R. I. C.Cáceres/MT, 23 de 

fevereiro de 2018.José Eduardo MarianoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Cuiabá/MT, Tangara da Serra e Primavera do 

Leste, bem como para que acompanhe a distribuição e a movimentação da 

Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202326 Nr: 4852-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Intime-se ainda o reeducando, para 

que compareça no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) compareça junto a 

3ª Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao pagamento dos 

dias-multa, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes, bem como para 

que proceda ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à 

Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 87147 Nr: 2654-47.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILZAN DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 2654-47.2009.811.0006 – Cód. 87147

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Gilzan 

dos Anjos Ferreira, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Defiro o pedido formulado pelo parquet em fls. 324, devendo tal valor ser 

revertido ao Conselho da Comunidade de Cáceres/MT.

 Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 160197 Nr: 7979-61.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Trata-se de Execução Penal do recuperando Felipe Dias Barbosa, 

condenado pela pratica do crime previsto no artigo 168, §1º, inciso III, c/c 

art. 171, caput, c/c art. 71, do Código Penal, cuja pena fora fixada em 02 

(dois) anos de reclusão em regime aberto.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

A contagem do prazo necessário à prescrição executória começa a fluir a 

partir da data do trânsito em julgado para a acusação. Inteligência do art. 

112, inciso I e II, c.c. art. 110 do Código Penal.

Compulsando os autos, observo que a pretensão executória encontra-se 

prescritiva, visto que o reeducando fora condenado a pena de 02 (dois) 

anos, conforme se observa na guia às fls.06/06-v, cujo prazo 

prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, tendo em vista transitou em 

julgado para a acusação em 05/10/2012, verifica-se que operou-se a 

prescrição executória em 05/10/2016.

 Portanto, houve interrupção da prescrição quando do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para o Ministério Público, que operou-se em 

05/10/2012- data da contagem inicial do prazo de quatro anos, contudo o 

recuperando iniciou seu cumprimento de pena com a prisão, que ocorreu 

em 01/10/2017, transcorrido lapso superior a quatro anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, (redação 

dada pela Lei n° 12.234/2010), art. 110 e 112, I todos do Código Penal, 

reconheço a prescrição da pretensão executória da pena e JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado FELIPE DIAS BARBOSA, 

nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 225763 Nr: 11257-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSODINO PIRES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Intime-se ainda o reeducando, para 

que compareça no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) compareça junto a 

3ª Vara Criminal desta comarca, para que dê início ao pagamento dos 

dias-multa, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes, bem como para 

que proceda ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à 

Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 15576 Nr: 1093-66.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVANEI MANACÁ JAVANU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão 

da forma de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência 

para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar 

fato definido como crime doloso ou falta grave.Aparentemente o 

recuperando descumpriu com as condições de seu atual regime de pena, 

sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 7.210/84, sua 

prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de regressão de 

seu regime.A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado 

justificar o fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o 

descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena, 

para que, então seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de 

regressão do regime do mesmo, ou se acata justificação feita pelo 

recuperando.Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que 

o recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:RECURSO DE 

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA DE 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. 

OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. JUSTIFICATIVA 

APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 

ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na regressão de 

regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da justificatida 

defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do recuperando, 

bem como junte eventuais do reeducando, ou, caso seja de extremo 

interesse justifique a necessidade de realização de audiência para prévia 

oitiva do recuperando.Cumpra-se e Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217024 Nr: 4666-53.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Autos n° 4666-53.2017.811.0006 – Cód. 217024

 Visto.

Tendo em vista que o reeducando não fora intimado pessoalmente, 

conforme se depreende de fls. 261, proceda nova tentativa de intimação 

do mesmo.

 Deve o Sr. Oficial de Justiça intimar o reeducando nas condições 

estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto, sendo que, em 

caso de diligência negativa, deverá questionar o irmão do apenado (Sr. 

Oelder – fls. 261) em qual endereço o mesmo poderá ser encontrado a fim 

de que seja efetuada sua intimação.

 Após, devidamente certificado, ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174537 Nr: 9628-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CASSIO SILVA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Ex. Penal n° 9628-27.2014.811.0006 – Cód. 174537

Vistos, etc.

Oficie-se ao juízo da Comarca de Belém/PA solicitando anuência para 

remessa do presente feito.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 154046 Nr: 1420-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUTO ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime semiaberto 

para o fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão.Entretanto, em observância ao princípio da 

ampla defesa e do devido processo legal, é imprescindível que o 

condenado, acusado do COMETIMENTO de outro crime doloso, seja 

previamente ouvido a fim de que possa eventualmente justificar a prática 

do delito que lhe foi imputado, como expressamente exige o § 2º, do art. 

118 da LEP, antes de uma possível regressão definitiva.Assim, expeça-se 

mandado de prisão ao reeducando Euto Antônio de Araújo.Encaminhe-se 

os autos à Defensoria Pública para apresentação das derradeiras 

justificativas. Certifique-se conforme requerido pelo parquet em fls. 65. 

Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92411 Nr: 7537-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 2009/376 – Cód. 92411

 Visto.

Trata-se de execução penal onde o recuperando William de Arruda, 

qualificado nos autos, condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) 
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meses de reclusão, tendo progredido ao regime semiaberto na data de 

13/10/2010 (fls. 68), porém deixado de cumprir a partir de abril do ano de 

2012.

 Em fls. 83, o reeducando fora regredido cautelarmente, sendo expedido o 

competente mandado de prisão em desfavor do mesmo.

 Consoante o informado no ofício de fls. 87, o reeducando encontra-se 

preso na Cadeia Pública de Tangará da Serra/MT.

 Em fls. 177, a i. representante do Ministério Público postulou pela remessa 

dos autos à Comarca de Tangará da Serra/MT, alegando que o apenado 

está preso na referida comarca.

 É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se recolhido no presídio da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada àquele Juízo.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais da Comarca de Tangará da Serra/MT, procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163279 Nr: 576-07.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Assim, determino o reinício da contagem do tempo para fins de 

progressão de regime.Isso posto, pelo que dos autos consta, regrido 

definitivamente o regime de pena do reeducando do aberto para o 

semiaberto, bem como, revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir 

do reeducando Rudmar Libório do Alencar, incidentes do início efetivo dos 

trabalhos realizados até a data de 24/04/2017, bem como determino o 

reinício da contagem do tempo para progressão de regime, que terá como 

marco inicial a mesma data da falta grave.Vez que já houve condenação 

do acusado no feito de cód. 218295, proceda a unificação das guias, 

juntando aos autos a guia de execução provisória do apenado. Após, 

elabore-se novo cálculo de pena, dando vistas as partes para 

manifestação posteriormente. Expeça-se mandado de prisão em desfavor 

do réu.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 10419-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 10419-30.2013.811.0006 – Cód. 162628

Visto.

Em análise do relatório dos crimes prescritos, observo que consta a 

inclusão do presente feito.

Posto isso, compulsando os autos nota-se que há que se falar em 

prescrição, isto porque a respectiva prescrição fora interrompida em data 

de 02/07/2014 (fls.39), nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

Assim, determino ao Sr. Gestor que proceda aos autos necessários para 

retirada do presente feito do relatório acima mencionado.

No mais, cumpra-se o despacho anterior.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221622 Nr: 8232-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR COLUNA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Vitor Coluna da Silva, 

cuja condenação restou fixada em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) 

dias multa, sendo que deveria estar cumprindo em regime aberto.O 

reeducando não foi localizado para intimação (fls. 32).Às fls. 33, o MP 

requereu a regressão cautelar do atual regime para o fechado. Vieram-me 

os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de um dever imposto 

no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu para retornar 

ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a que se 

intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta. Nesse 

sentido, a medida se justifica tão-somente pela constatação de estar o 

acusado frustrando os fins da execução penal, não sendo merecedor de 

receber tratamento mais brando do sistema prisional, pelo que não 

vislumbro a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.O 

argumento trazido acima não colide com o princípio da presunção de 

não-culpabilidade, da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:I - praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave;II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, 

somada ao .Entretanto, em observância ao princípio da ampla defesa e do 

devido processo legal, é imprescindível que o condenado, acusado do 

COMETIMENTO de outro crime doloso, seja previamente ouvido a fim de 

que possa eventualmente justificar a prática do delito que lhe foi imputado, 

como expressamente exige o § 2º, do art. 118 da LEP, antes de uma 

possível regressão definitiva.Assim, aguarde-se a recaptura do 

recuperando, fazendo os autos conclusos imediatamente para designação 

de audiência tão logo seja encontrado.Insira o mandado de prisão junto ao 

cadastro nacional do CNJ.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199147 Nr: 2944-18.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 2944-18.2016.811.0006 – Cód. 199147

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Antônio 

Alves de Abreu, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222836 Nr: 9057-51.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LAURIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto a 

decisão de fl.26, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 1667-11.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997

 Ex. Penal n° 1667-11.2009.811.0006 – Cód. 86110

Visto.

Considerando que o recuperando encontra-se custodiado em virtude de 

mandado de prisão preventiva da 7ª Vara criminal da comarca de 

Cáceres/MT, determino o imediato recambiamento do mesmo.

Após, o recambiamento do recuperando façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227988 Nr: 12821-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12821-45.2017.811.0006 – Cód. 227988

Vistos.

Nesta data fora confeccionado cálculo de pena nos autos.

Defiro os pedidos formulados pelo parquet em fls. Retro. Intime-se a 

Defesa do acusado a fim de que comprove nos autos se a atual situação 

do apenado é incompatível com o regime fixado para cumprimento de sua 

pena.

 Certifique-se ainda acerca do trânsito em julgado da sentença de fls. 

58/142.

 Ademais, vez que se trata de processo com réu preso, proceda a 

colocação de tarja preta no feito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195937 Nr: 986-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI RODRIGUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, PATRICIA MOREIRA NERES - OAB:18447/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUIABÁ/MT, PARA 

INTERROGATÓRIO DO RÉU(S)YURI RODRIGUES DE ARRUDA, NOS 

TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA 

C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 4946-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN2, PCF, ALF, ECGDS, DPE, PMDSDA, KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - 

OAB:12430/GO

 Visto.

Considerando que o denunciado Pablo Maciel de Souza dos Anjos foi 

devidamente citado às fls.423, tendo este alterado seu domicílio sem 

informar ao Juízo, conforme se infere das certidões de fls.970 e 989, 

decreto a revelia do mesmo, nos moldes do art. 367, do CPP.

 Nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para apresentação de 

defesa prévia.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122095 Nr: 4152-06.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL nº 009/2018/DF

 O Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - Presidente da Comissão 

de Apoio ao Processo Seletivo unificado, no uso de suas atribuições 

legais, pelo presente edital torna público, o RESULTADO FINAL DEFINITIVO 

da prova realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, em conformidade com 

o Edital nº 01/2017, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, nº 

10140, em 16 de novembro de 2017.

 INSC.

 NOME/E-MAIL

 PONT.

 CLASS.

 SITUAÇÃO

013 ALINE DALLA ROZA LUSTOZA 38 1º LUGAR APROVADO

008 MIRIAN IGNÁCIO VATTOS DE BASTIANI 38 2º LUGAR APROVADO

015 ANTONINHO MARMO DA SILVA JÚNIOR 33 4º LUGAR APROVADO

014 LEANDRA CARMO DA SILVA 29 5º LUGAR APROVADO

011 KELLER CRISTIANE FALCÃO DE QUEIROZ FONTES 27 6º LUGAR 

APROVADO

014 THÁSSILA NACHELLE AGREPINA SILVA 24 - REPROVADA

001 NILZA TORRES PEREIRA 14 - REPROVADA

010 JULIANY FALCÃO SILVA FERREIRA 13 - REPROVADA

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018.

Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito – Presidente da Comissão de

Apoio ao Processo Seletivo

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001584-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE RAMBO MANEIRA (EXECUTADO)

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): 

LIANE RAMBO MANEIRA -WILMAR EDIO MANEIRA Localidade: domiciliado 

na Rua Paracelso Marcondes, N° 604, Bairro Novo Diamantino, CEP 

78400-000, na cidade de Diamantino – MT Finalidade da Diligência: 

P E N H O R A / A V A L I A Ç Ã O / I N T I M A Ç Ã O  P r o c e s s o : 

1001584-97.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.681,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: LIANE 

RAMBO MANEIRA, WILMAR EDIO MANEIRA OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 1735-03.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaneti Grandi Zaffari, Gilberto Jose Zaffari, 

Daiane Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Edir Luciano Manzano Junior - OAB:8.688, Marco 

Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Vicente Fasolo de Paris - 

OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na decisão de fls. 256/258, onde 

se lê: R$ 3.113.368,05 (três mil, cento e treze mil, trezentos e sessenta e 

oito reais e cinco centavos); leia-se: R$ 3.113.368,05 (três milhões, cento 

e treze mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), forte no 

art. 494, I, CPC de 2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4059 Nr: 666-77.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Bedin, Leomar Dionísio Pedrini, Clovis 

Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de ARI BEDIN E OUTROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 351/352, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 351/352 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 97582 Nr: 400-94.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Gargaro Peres, Alexsandro Giovani de 

Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da informação de 

fls.141/142, bem como para complementar diligência no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), a ser emitida junto ao site www.tjmt.jus br, 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) Dalgomar Imp. E Exp. De Produtos Pecuários e 

Edmir Sia:

 Localidade: Diamantino

Finalidade da Diligência: Arresto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40846 Nr: 1644-68.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilyn da Rocha Aguilhare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Patrono da parte Exequente para comparecer perante esta 

Secretaria, afim de retirar a Certidão Judicial Comprobatória de Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6255 Nr: 168-44.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Aparecido Cazeta, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o autor para que de prosseguimento no feito, querendo o que 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7103 Nr: 463-81.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Alexandre Picolotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VIELA - OAB:13206, 

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.207/208, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 123571 Nr: 252-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuchetto Administradora de bens LTDA - 

CNPJ.10.373.684/0001-20

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Capeletto, Roger Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Roadan Jhonei de Poaula Leal - OAB:14.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123816 Nr: 336-79.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado na Fazenda Sevani zona 

rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123676 Nr: 294-30.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adejamil da Silva Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:MS/- 8.659, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 1945-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo o autor para manifestar acerca do deposito judicial de fls. 254, no 

prazo de 05(cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 2603-97.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados 

Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Mendes Barbosa - 

OAB:OAB/MG 100.177, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme requerido no acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38837 Nr: 3689-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - OAB:12283, 

Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Após, conclusos para a análise do pedido de fl. 224.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7727 Nr: 1013-76.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 3600-51.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.
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Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23504 Nr: 1573-42.2004.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda, Agrofel Agro 

Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Alexandre Chaves Barcellos - OAB:31602/RS, 

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan - OAB:3494-B, Érika 

Rodrigues Romani - OAB:5822, Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:8934, Mônica Elisia Neves Neto de Cezaro - 

OAB:4494, Roberta Vieira Borges - OAB:8633, Rose Mirian Pelacani 

- OAB:4209-A, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370, 

Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 Vistos etc.

Expeça-se alvará Judicial, conforme requerido no acordo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 3015-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Benedito da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. Exportação e Dist. De Móveis e 

Eletrodomésticos - Loja City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a procuração de fls. 29, outorgada pela 

parte autora, foi ao Dr. Elizio Lemes de Figueiredo e não para a Drª 

Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo.

Assim, não é possível o levantamento dos valores para sua conta 

bancária.

Ante o exposto, intime-se a advogada da parte autora para juntar a 

procuração com poderes para dar quitação e ou informar a conta bancária 

da parte autora.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2469-41.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o autor para apresentar a planilha atualizada, no prazo de 05(cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44213 Nr: 878-78.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ferraz da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT, Rodrigo 

Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono da parte autora para comparecer perante esta Secretaria 

afim de retirar a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 448-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropeças Diamantino Ltda, José Carlos Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luciana Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MARIA LUCIANA PROCÓPIO

Localidade: COHAB MORUMB, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORA E AVALIAÇÃO (2DILIGENCIAS)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107648 Nr: 1455-46.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Venturim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro. - 

OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 
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TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): THELMA MORAES DE MELO

Localidade: AVENIDA DIAMANTINO,PARQUE EVERESTE, DIAMANTINO - 

MT

Finalidade da Diligência: NOTIFICAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 436-15.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Geraldo Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromil Representações e Insumos-SONTAG, 

Bayer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Nady Dequech - OAB:232445/SP, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 

91.370

 Vistos etc.

Ante os argumentos assinalado no petitório de fls. 1119/1121, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2.018, às 15:00 horas.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122540 Nr: 4369-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Fabiana Krohling de 

Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação do Patrono do Banco do Brasil, para que fique ciente da decisão 

abaixo transcrita: Vistos etc...Ante o exposto, DEFIRO o pedido e 

SUSPENDO os atos expropriatórios sobre o bem litigioso objeto dos 

embargos (matricula sob nº 4689 – RGI da Comarca de Diamantino/MT). 

Certifique-se nos autos principais.Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 11 de abril de 2018, às 16:00 horas.Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Em seguida, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122540 Nr: 4369-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Fabiana Krohling de 

Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 69/72, cito a parte Embargada – Ação de 

Embargos de Terceiro (nos termos dos artigos 674 e seguintes do CPC), 

bem como a intimo acerca da referida decisão que deferiu A SUSPENSÃO 

DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS 

EMBARGOS(matricula sob o nº 4689-RGI-Diamantino – MT) e designou 

audiência de conciliação (a seguir parcialmente transcrita): Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido e SUSPENDO os atos expropriatórios sobre o 

bem litigioso objeto dos embargos (matricula sob nº 4689 – RGI da 

Comarca de Diamantino/MT). Certifique-se nos autos principais.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 11 de abril de 2018, às 

16:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.(...).Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação.Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Em seguida, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.(...).Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.”. OBS: Art. 344 - Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99348 Nr: 1260-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBVN, PEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, 

na forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Ciência o Ministério Público e Defensoria Pública.Cumpridas as 

determinações acima e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 

02 de dezembro de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 10908 Nr: 878-30.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, 
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Cleverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abilio Bottega, Jean Luis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8323-MS, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Jean Luís Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 878-30.2000.811.0005.

I – Dê-se vista ao embargado do embargo de declaração de fls. 393/397.

II - Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 17 de julho de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira, Jeferson Messias Santana 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT, NADJA BARROS MARTINS - OAB:21491/O

 Autos n. 1619-74.2017.811.0005.I. Jairo José Ferreira, qualificado nos 

autos, reitera pedido de revogação da prisão preventiva. (...)( Posto isso, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado Jairo José Ferreira, qualificado nos autos.II. Designo o dia 

12.3.2018, às 15 horas e 15 minutos para audiência de qualificação e 

interrogatório dos acusados.III. Int.IV. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Diamantino/MT, 26 de fevereiro de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira, Jeferson Messias Santana 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT, NADJA BARROS MARTINS - OAB:21491/O

 INTIMAÇÃO do Defensor da audiência de qualificação e interrogatório dos 

acusados designada para o dia 12.3.2018, às 15 horas e 15 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122308 Nr: 4277-71.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Siqueira Profeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B

 Autos n. 4277-71.2017.811.0005.I. Joacir Siqueira Profeta, qualificado nos 

autos, manifesta pela liberdade provisória, sustentando a ausência de 

provas do envolvimento no crime imputado na peça acusatória (CD/ROM – 

fl. 65). (...) Posto isso, indefiro o pedido de liberdade formulado pelo 

acusado.II. Int.III. Dê-se vista ao Ministério Público e a defesa para 

memoriais finais.Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, marcosWagner Santana Vaz - OAB:14783

 Autos n. 4419-75.2017.811.0005.I. Gil Linderberg Barbosa Valentim 

ingressou em juízo pedido de revogação da prisão preventiva, qualificado 

nos autos, sustentando que não se fazem presentes os requisitos para a 

manutenção da prisão (fls. 75/79).O Ministério Público pugna pelo 

indeferimento do pedido (fls. 80/84).Sob esse aspecto o princípio da não 

culpabilidade não está sendo violado, uma vez que a prisão mantida é de 

natureza cautelar, com previsão legal, servindo ao andamento do 

processo e garantir sua eficácia.Isso porque a Lei n. 11.340/06 visa coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê 

mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a 

possibilidade da prisão preventiva visando assegurar a integridade da 

mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à 

vítima.Portanto, a materialidade do fato está plenamente demonstrada e os 

indícios de autoria do acusado são veementes, de forma que inviável 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.Posto isso, indefiro o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado.II. Int.III. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86427 Nr: 2043-92.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arino Máscimo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Certidão de fls. 

181, abaixo transcrita e se manfieste no prazo de 05 dias.: CERTIDÃO 

-Certifico que, compulsando os autos, nota-se que o cálculo é 

extremamente complexo, demandando um programa de cálculo específico 

e conhecimento técnico.Razão pela qual, entendo que para a realização 

do referido cálculo faz-se necessária a nomeação de perito contábil, com 

conhecimento técnico especifico, bem como, programa de cálculos, pois 

não me sinto segura e não quero prejudicar nenhuma das partes 

presentes. Eliana M. de Queiroz-Distribuidora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99039 Nr: 1117-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdSC, Debora Cristina da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Fernando da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo a patrona do Autor para manifestar em 5 dias acerca da justificativa 

e proposta apresentada pelo Requerido (fls., 96)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 412-45.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Leorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 412-45.2014.811.0005 - CÓDIGO - 91842

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Fatima Leorato

CITANDO(A, S): Executados(as): Fatima Leorato, Cpf: 65500156187 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não 

Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.785,14 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Cinco 

Reais e Quatorze Centavos).

CDA: 2014508 – Data de Inscrição CDA: 18/02/2014

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda 

Pública Estadual em desfavor da EXECUTADA, ACIMA CITADO, pelo 

descumprimento de contrato.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido (a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, _______________Evanilda Martins de 

Almeida Alessio, digitei.

 Diamantino - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evanilda M de Almeida Alessio

Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Irmão Miguel Abib, S/n° - Bairro: 

Jardim Eldorado -

 Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 - Fone: (65) 3336-1611

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 405-53.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Terezinha Zancanaro Visolli, Olinda Pereira de 

Macedo, Salete Luiza Zucchi, Sergio Reinaldo Rosman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes do retorno dos 

autos do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e querendo se manifestem no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99682 Nr: 1361-35.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Ferreira Lopes, Gânia Terezinha Pereira, 

Willian Vieira da Silva., Nelson Pereira, José Alves de Aquino, Tarcísio 

Santana de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação das partes para que fiquem cientes do retorno dos autos do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e querendo se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 118313 Nr: 2593-14.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que dê prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99924 Nr: 1446-21.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Rossi Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes do retorno dos 

autos do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e querendo se manifestem no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 27654 Nr: 1631-11.2005.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicola Zulli, Enio Zulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a patrona do Autora para manifestar em 5 dias acerca da 

informação prestada pelo Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 2513-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Cícero de Souza, Toni Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Acusado TONI SOUZA ALMEIDA, para que 

apresente os Memoriais Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 1441-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Felipe Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rogério Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7.030/MT

 Intimação do Patrono do Acusado para que apresente os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 2436-75.2016.811.0005
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovanno França Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Acusado para que apresente os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104077 Nr: 132-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Augusto Alves dos Santos Passamani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Inimação do Patrono do Acusado, para apresentar MEMORIAIS FINAIS, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103016 Nr: 2967-98.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denio Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Marques de Souza - 

OAB:OAB/PE nº 41.98, Lucas Pereira de Sousa - OAB:OAB/PE 41.287, 

Marcos Antonio Pereira - OAB:OAB/PE

 Inimação do Patrono do Acusado, para apresentar MEMORIAIS FINAIS, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84066 Nr: 3217-73.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu José Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para comparecer em Cartório, no prazo de 

05 dias, para retirar o Alvará expedido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102349 Nr: 2646-63.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decapel Distribuidora de Produtos 

Agropecuários, Antonio Manzano Vicente, Marcos Antonio Sperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 2646-63.2015.811.0005 cód 102349

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Decapel Distribuidora de Produtos Agropecuários e 

Antonio Manzano Vicente e Marcos Antonio Sperini

CITANDO: Decapel Distribuidora de produtos agropecuários

CO-RESPONSÁVEIS: Antonio Manzano Vicente, Cpf: , Decapel 

Distribuidora de Produtos Agropecuários, CNPJ: 02982366000139, e 

Marcos Antonio Sperini, Cpf: 04251618890

QUANTIA DEVIDA: 168.329,64 (cento e sessenta e oito mil trezentos e 

vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

NATUREZA DA INFRAÇÃO: Irregularidade de Escrituração de Livros 

Fiscais com enquadramento nos art. 219, 217-B; 226, 228 e 457 do RICMS 

e Omissão de informações econôminco fiscais enquadrada no art. 17, III 

da Lei n. 7098/1998

DATA DA INSCRIÇÃO: 22/04/2015

N. DA INSCRIÇÃO: 20155397

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93703 Nr: 1674-30.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Scandiel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Inimação do Patrono do Acusado, para apresentar MEMORIAIS FINAIS, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36832 Nr: 1680-47.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Celestino Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Intimação do Patrono do Autor, para comparecer em Cartório, no prazo de 

05 dias, para retirar o Alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 30004 Nr: 1105-10.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Cassiano da Silva 

- Procurador Federal - OAB:1.731

 Intimação do Patrono do Autor para que compareça em Cartório, no prazo 

de 05 dias, para retirar o alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 102445 Nr: 2720-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Héricles Patrik dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o patrono da parte denunciada para que no prazo legal apresente 

os memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 2167-17.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Felício dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar acerca da 

Impugnação apresentada pelo INSS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86844 Nr: 2491-65.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Almeida de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimação do Patrono do Acusado para que apresente os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38262 Nr: 3078-29.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helton George Ramos, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:Procuradora

 Intimo o patrono do Autor para manifestar nos autos acerca da 

Impugnação apresentada pelo Requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88506 Nr: 818-03.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria Mariano - 

OAB:3539-A

 Intimação do Patrono do Acusado para que apresente os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 791-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Acusado para que apresente os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 97277 Nr: 245-91.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Larissa Guerini Bettin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Valeska de Assis 

Dantas - OAB:19.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que de direito no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 2880-74.2017.811.0005.

I. Intime o acusado para que se dirija ao estabelecimento prisional desta 

cidade a fim de que ocorra a troca da tornozeleira eletrônica, devendo 

fazê-lo no prazo de 5 dias.

II. Solicite informação acerca do cumprimento da carta precatória em 

Nobres-MT, rogando urgência no cumprimento, uma vez que o réu 

encontra-se em prisão domiciliar.

III – Em decorrência da atuação cumulativa com a Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, redesigno 

o ato para o dia 27.3.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 15 

minutos.

IV. Int.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 02 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120613 Nr: 3525-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Campos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Secretária de 

Saude do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, o que faço 

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, razão pela qual julgo extinto o 

presente feito.Sem custas e honorários.Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.P.R.I.P.Diamantino, 26 de 

fevereiro de 2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de Direito

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-84.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DA QUINTA VARA 

- JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE Diamantino - MT Avenida Irmão 

Miguel Abib, s/nº - Jardim eldorado - Diamantino -MT - Cep:78.400.000 

Telefone: (65) 3336-1611 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO AUTOS 

Nº.: 8010230-84.2011.811.0005 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE(S): RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS 

EXECUTADO(S)(AS): EZEQUIEL DA ROCHA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 17/08/2011 VALOR DO DÉBITO: R$ 27.757,80 (vinte e sete mil e 

setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), em 25 de agosto 

de 2017. PRIMEIRO LEILÃO: Dia 20 de março de 2018, às 13:00h, para a 

venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da última avaliação 

atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de 

avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC). 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 20 de março de 2018, às 14:00h, para a venda a 

quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da última avaliação atualizada 

(art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de avaliação 

atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC). LOCAL 

DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum desta Comarca, sito à Avenida 

Irmão Miguel Abib, s/nº., Jardim Eldorado, Jardim Eldorado, Diamantino/MT e 

simultaneamente através do site www.balbinoleiloes.com.b r e 

www.leiloesjudiciais.com.br . DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote de 

terreno urbano sob nº. 12 da quadra nº. 08, com a área de 396,54m² 

(trezentos e noventa e seis metros e cinquenta e quatro centímetros 

quadrados), situado no loteamento denominado “Residencial Célia Regina”, 

nesta Cidade de Diamantino/MT, com os seguintes limites e confrontações: 

Frente: Rua 01 com 31,46 metros; Fundos: Lote 13 com 28,00 metros; 

Lado Direito: Rua 01 com 7,68 metros; Lado Esquerdo: Lotes nºs. 11 e 09 

com 26,73 metros. Imóvel matriculado sob nº. 29.314 no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 

27.757,80 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta 

centavos), em 14 de junho de 2016. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) 

BEM(NS): Conforme descrição acima DEPOSITÁRIO(A): EZEQUIEL DA 

ROCHA, Avenida J. P. F. Mendes, nº. 1.527, aos fundos do Bar Primavera, 

Centro, Diamantino/MT. ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária. ** Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 

se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 

suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013. COMISSÃO DOS 

LEILOEIROS: A comissão de honorários será no importe de 5% (cinco por 

cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou 

acordo, o leiloeiro terá comissão de 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, 

a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo 

máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas. PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista. O 

pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma única vez, 

em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pelo(a) 

leiloeiro(a) (art. 892 do CPC). O interessado em adquirir o bem penhorado 

poderá apresentar: até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao 

da avaliação. O arrematante arcará com os débitos pendentes que 

recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 

tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 

propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

EZEQUIEL DA ROCHA, e seu cônjuge se casada for, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Diamantino/MT, 07 de fevereiro de 2018. DILZA CONCEIÇÃO 

ARAÚJO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-84.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DA QUINTA VARA 

- JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE Diamantino - MT Avenida Irmão 

Miguel Abib, s/nº - Jardim eldorado - Diamantino -MT - Cep:78.400.000 

Telefone: (65) 3336-1611 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO AUTOS 

Nº.: 8010230-84.2011.811.0005 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE(S): RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS 

EXECUTADO(S)(AS): EZEQUIEL DA ROCHA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 17/08/2011 VALOR DO DÉBITO: R$ 27.757,80 (vinte e sete mil e 

setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), em 25 de agosto 

de 2017. PRIMEIRO LEILÃO: Dia 20 de março de 2018, às 13:00h, para a 

venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da última avaliação 

atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de 

avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC). 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 20 de março de 2018, às 14:00h, para a venda a 

quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da última avaliação atualizada 

(art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de avaliação 

atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC). LOCAL 

DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum desta Comarca, sito à Avenida 

Irmão Miguel Abib, s/nº., Jardim Eldorado, Jardim Eldorado, Diamantino/MT e 

simultaneamente através do site www.balbinoleiloes.com.b r e 

www.leiloesjudiciais.com.br . DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote de 

terreno urbano sob nº. 12 da quadra nº. 08, com a área de 396,54m² 

(trezentos e noventa e seis metros e cinquenta e quatro centímetros 

quadrados), situado no loteamento denominado “Residencial Célia Regina”, 

nesta Cidade de Diamantino/MT, com os seguintes limites e confrontações: 

Frente: Rua 01 com 31,46 metros; Fundos: Lote 13 com 28,00 metros; 

Lado Direito: Rua 01 com 7,68 metros; Lado Esquerdo: Lotes nºs. 11 e 09 

com 26,73 metros. Imóvel matriculado sob nº. 29.314 no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 

27.757,80 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta 

centavos), em 14 de junho de 2016. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) 

BEM(NS): Conforme descrição acima DEPOSITÁRIO(A): EZEQUIEL DA 

ROCHA, Avenida J. P. F. Mendes, nº. 1.527, aos fundos do Bar Primavera, 

Centro, Diamantino/MT. ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária. ** Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 

se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 
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suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013. COMISSÃO DOS 

LEILOEIROS: A comissão de honorários será no importe de 5% (cinco por 

cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou 

acordo, o leiloeiro terá comissão de 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

da avaliação. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: 

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, 

no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, 

a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, 

encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 

para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo 

máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas. PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista. O 

pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma única vez, 

em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pelo(a) 

leiloeiro(a) (art. 892 do CPC). O interessado em adquirir o bem penhorado 

poderá apresentar: até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao 

da avaliação. O arrematante arcará com os débitos pendentes que 

recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 

tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 

propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(a)(es), 

EZEQUIEL DA ROCHA, e seu cônjuge se casada for, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Diamantino/MT, 07 de fevereiro de 2018. DILZA CONCEIÇÃO 

ARAÚJO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000752-64.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VALDIVINO OSVALDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento 

do saldo remanescente no prazo de 05 dias, e, querendo, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 3 – Não havendo manifestação nos autos, concluso para 

bloqueio. 4 – Cumpra-se Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010851-13.2013.8.11.0005 REQUERENTE: WAGNER LOPES DE ABREU 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade dos recursos interpostos. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-74.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011319-74.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CELSO LEITE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Certifique-se a tempestividade dos recursos interpostos. Após, concluso. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-04.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010871-04.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ADALBERTO HILARIO 

PASQUALETTO DALCHIAVON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Certifique-se a 

tempestividade do recurso interposto. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-02.2013.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO REI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010897-02.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CARLINDO REI DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Certifique-se a tempestividade dos recursos interpostos. Após, 

concluso. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-32.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010798-32.2013.8.11.0005 REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade dos recursos 

interpostos. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LIMA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 08hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLESSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 09hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VAGNER OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA ALVES KRATCHK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIELI DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR KRATCHK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 11/04/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE NONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010615-61.2013.8.11.0005 REQUERENTE: DANIELE NONATO DE SOUZA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 02 março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-84.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DEL FIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010208-84.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARCELO MARTINS DEL FIOL 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 02 março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-31.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010261-31.2016.8.11.0005 REQUERENTE: JONAS MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 02 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-63.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO BRAATZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010104-63.2013.8.11.0005 REQUERENTE: LIBERATO BRAATZ FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente Liberato Braatz Filho, de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 
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parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000571-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente, de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001294-82.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Indefiro o pedido de expedição de mandado de citação para a 

parte ré, uma vez que conforme se verifica através do termo de audiência 

de conciliação, a parte reclamada compareceu na referida audiência, 

portanto, já tem ciência da presente ação. Diamantino, 02 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEMES LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000493-69.2017.8.11.0005 REQUERENTE: OSVALDO LEMES LEITE 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 02 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO PAULO DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010635-81.2015.8.11.0005 REQUERENTE: AUREO PAULO DE CAMPOS 

MORAIS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Considerando-se a 

decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que 

decretou a recuperação judicial da executada, bem como fato de que o 

crédito deve estar lá arrolado, determino a suspensão do presente feito. É 

que, havendo recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista 

geral de credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe 

cumprimento do julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a 

sentença, ou melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 

1º, da LRJ. Tal providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair 

cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação 

nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma 

de pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se 

os autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu 

crédito foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, 

mantendo a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-34.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPINIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010093-34.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CRISPINIANO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe 

o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente Crispiniano da Silva, de ser desprovido de recurso financeiro, 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de 

possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-09.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010806-09.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ROBSON ALVES BONFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe 

o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente Robson Alves Bonfim, de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-36.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010746-36.2013.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente José Santana da Silva, de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012930-96.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012930-96.2012.8.11.0005 REQUERENTE: IOLANDA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte executada interpôs recurso inominado, e em 

petição de id. 4045167 noticiou o pagamento do valor da condenação, 

juntando aos autos o comprovante de depósito, bem como requereu o 

arquivamento dos autos. Contudo, em petição de id. 9489126 manifestou 

interesse na apreciação do recurso. Entretanto, é certo que resta 

caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que 

a executada praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, 

operando-se a preclusão lógica consumativa, nos termos do art. 1.000 do 

CPC, razão pela qual deixo de receber o recurso. Libere-se o valor 

depositado pela executada mediante alvará de levantamento em favor da 

parte exequente. Por consequência, considerando a liberação dos 

valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Diamantino, 11 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001277-46.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE CLOVES DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 02 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001245-41.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO SANTANA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000082-60.2016.8.11.0005 REQUERENTE: EDINALDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença, após, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004035-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. L. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEMES DA SILVA OAB - 001.172.401-33 (REPRESENTANTE)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004035-96.2017.8.11.0037 AUTOR: NICOLLAS ISAYAS LEMES TENORIO 

REPRESENTANTE: ELISANGELA LEMES DA SILVA RÉU: EUDES TENORIO 

Vistos, etc. Indefiro o pedido de citação por hora certa, vez que não 

fundamentou s razões para seu pleito, sequer mencionando que o réu 

estaria se ocultando para não ser citado. Friso que na certidão de ID 

11074522, nada consta para demonstrar que o réu estaria se escondendo 

para não tomar ciência desta ação. Portanto, intime-se a parte autora para 

que informe a localização do réu e promova os atos necessários para sua 

citação. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o 

caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 195045 Nr: 6348-47.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência e inverto a guarda 

provisória de Andressa Cristina Shussler e Adrieli Cristina Schussler em 

favor do requerente Ademir Shussler, lavrando-se o respectivo termo, na 

forma do artigo 32 do ECA.Notifiquem-se os agentes de infância para que 

acompanhem a inversão da guarda, sendo que caso ocorrer qualquer fato 

relevante ao processo no cumprimento do ato, deverá ser relatado a este 

Juízo, no prazo de 48 horas.Determino sejam entregues pela genitora 

todos os documentos das crianças que estejam em sua posse, tais como 

carteira de vacinação das mesmas, inclusive de Letícia, dentre outros, a 

fim de possibilitar o exercício da guarda pelo pai.Determino, também, que 

os agentes da infância acompanhem o ato visando prepararas menores 

psicologicamente para a inversão da guarda.Diante da presente decisão, 

suspendo a obrigação alimentar do autor.Dando prosseguimento ao feito, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.Sem 

prejuízo, defiro o pedido ministerial de f. retro, designando audiência de 

instrução para o dia _02/05/2018 às 16h00min, oportunidade em que será 

colhido o depoimento pessoal das partes, ouvidas as crianças Adrieli e 

Andressa, as testemunhas Letícia e Andrea (filha e irmã da requerida, 

respectivamente), Rose (conselheira tutelar) e as profissionais do Juízo 

Luciana e Alessandra. Intimem-se todos, inclusive para que, havendo 

outras testemunhas, sejam elas apresentadas pelas partes na 

solenidade.Sem prejuízo, atendendo as sugestões da equipe do Juízo (f. 

108), intime-se a requerida para submeter-se a avaliação psicológica e, se 

houver indicação, a tratamento, devendo comprovar a avaliação, no prazo 

de 20 dias.Intime-se o autor para providenciar avaliação psicológica e, se 

houver indicação, tratamento para as crianças Adrieli e Andressa, 

comprovando a avaliação nos autos em 20 dias...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128387 Nr: 1306-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora da designação da audiência de 

Mediação no CEJUSC, dia 12/04/2018, às 17horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164744 Nr: 2562-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKD, TKHV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALMEIDA DE 

ANDRADE - OAB:11282

 Vistos, em correição.

Diante do pedido de fls. 125, proceda-se à realização de estudo 

psicossocial pela equipe deste juízo junto à parte autora. Depreque-se a 

realização de estudo psicossocial junto ao réu.

Sem prejuízo, designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/05/2018, às 17h30min.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17091 Nr: 2104-37.2001.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILÁ SILVA DE MELLO - OAB:RS 

6892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 para depositar diligencia, suficiente para cumprimento do MANDADO DE 

AVALIAÇÃO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001031-17.2018.8.11.0037 AUTOR: JOãO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. O valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo da pretensão patrimonial da parte. Portanto, 

tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa deve 

corresponder à pretensão mínima indicada no bojo da fundamentação da 

petição inicial, a teor do disposto no artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 

292 do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa. A 

parte autora tem como atividade profissional a advocacia, vinculada à 

tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001030-32.2018.8.11.0037 AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. O valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo da pretensão patrimonial da parte. Portanto, 

tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa deve 

corresponder à pretensão mínima indicada no bojo da fundamentação da 

petição inicial, a teor do disposto no artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 

292 do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa. A 

parte autora tem como atividade profissional a advocacia, vinculada à 

tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001029-47.2018.8.11.0037 AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. O valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo da pretensão patrimonial da parte. Portanto, 

tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa deve 

corresponder à pretensão mínima indicada no bojo da fundamentação da 

petição inicial, a teor do disposto no artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 

292 do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa. A 

parte autora tem como atividade profissional a advocacia, vinculada à 

tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001070-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001070-14.2018.8.11.0037 AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. O valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo da pretensão patrimonial da parte. Portanto, 

tratando-se de ação de arbitramento de honorários, o valor da causa deve 

corresponder à pretensão mínima indicada no bojo da fundamentação da 

petição inicial, a teor do disposto no artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Assim, valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 

292 do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa. A 

parte autora tem como atividade profissional a advocacia, vinculada à 

tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 1º de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000893-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo Judic ia l  E le t rôn ico 

1000893-50.2018.8.11.0037 Ação de Consignação em Pagamento 

Requerente: Rogério Alves Dias Requerido: Cooperativa de Crédito Rural 

de Primavera do Leste Vistos em correição. A parte autora pretende, por 

meio da ação de consignação em pagamento, impor ao credor o 

parcelamento judicial da dívida. Nos termos do artigo 315 do Código Civil, 

as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda 

corrente e pelo valor nominal. Outrossim, o credor não é obrigado a 

receber prestação diversa da que lhe é devida. Portanto, a propositura de 

ação de consignação em pagamento, visando impor judicialmente ao 

credor o parcelamento de seu crédito, é inadequada. Com efeito, nos 

termos do artigo 335 do Código Civil, a consignação tem lugar em 

hipóteses específicas, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem 

justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 

tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento. Não configurada quaisquer das hipóteses legais, a 

ação de consignação em pagamento é inadequada para satisfazer o 

interesse material da parte. Pertinente alertar a parte autora sobre o 

disposto no artigo 916 do Código de Processo Civil, no qual há previsão 

expressa de que, no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. A ação de consignação em pagamento, todavia, 

é inadequada para atender a pretensão material da parte autora. Destarte, 

em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a carência da ação em 

face da ausênc ia  de in teresse processua l  (b inômio 

necessidade/adequação), em 10 (dez) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000974-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000974-96.2018.8.11.0037 AUTOR: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA RÉU: PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP Vistos em 

correição. A prova escrita sem eficácia de título executivo vincula, em 

princípio, os requeridos Elizangela Elias Paes Marodin ME e Paraná 

Equipamentos Agrícolas Ltda. Assim, com fulcro no princípio da boa-fé 

processual, do qual decorre o dever de esclarecimento, intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial, indicando a vinculação do requerido 

José Luiz Marodin quanto ao débito objeto da ação monitória, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000769-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLE DI DOMENICO MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISI DE OLIVEIRA RHODEN (IMPETRADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000769-67.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: CAMILLE DI DOMENICO MATOS 

IMPETRADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, DEISI DE OLIVEIRA RHODEN 

Vistos em correição. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

Camille Di Domenico Matos em face da reitora da Universidade UNIC de 

Primavera do Leste – MT, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A 

pretensão mandamental fundamenta-se, em síntese, no direito de 

participar da colação de grau de forma simbólica, prevista para a data de 

21 de fevereiro de 2018, em razão das pendências nas disciplinas 

denominadas como Trabalho de Curso II (Orientação individual) e Trabalho 

de Curso III (Orientação e Defesa). A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. A concessão da medida liminar, em sede 

mandamental, demanda a presença de requisitos específicos, 

consistentes na relevância dos fundamentos da impetração e no risco de 

ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (Lei nº 12.016/2009, 

art.7º, III). Revela-se nítido, portanto, que a liminar não ostenta caráter 

antecipatório, mas acautelador do possível direito da impetrante, justificado 

pela iminência de dano irreversível em caso de manutenção do ato 

impugnado até a efetiva decisão da causa. Destarte, há que se perquirir, 

de forma objetiva, a pertinência do direito material e o risco concreto que 

justificaria a concessão da medida liminar. Sob tal conjuntura, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou caracterizada. A 

colação de grau é ato solene, do qual devem participar apenas os alunos 

que concluíram o curso, mediante cumprimento das exigências normativas. 

Permitir a participação da impetrante implicaria em premiar aluna que não 

cumpriu suas obrigações docentes. De fato, como bem ressaltado pelo 

Desembargador Federal Mairan Maia, “a colação de grau é ato oficial e 

obrigatório para conclusão de curso e emissão do respectivo diploma de 

graduação, realizando-se em sessão solene e pública, ocasião em que se 

confere aos concluintes habilitados o grau acadêmico”. Nesse sentido: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU 

SIMBÓLICA. DISCENTE QUE NÃO CONCLUIU O CURSO DE DIREITO. 1. A 

colação de grau é ato oficial e obrigatório para conclusão de curso e 
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emissão do respectivo diploma de graduação, realizando-se em sessão 

solene e pública, ocasião em que se confere aos concluintes habilitados o 

grau acadêmico. 2. O Regimento Interno da Universidade Católica de 

Santos - UNISANTOS dispõe no sentido de que só poderão participar da 

cerimônia de Colação de Grau os alunos que integralizarem o currículo do 

Curso. 3. Portanto, não poderia a impetrante ter participado da Colação de 

Grau do Curso de Direito, na medida em que não concluiu todas as 

disciplinas constantes da grade curricular daquele curso. (TRF-3 - 

REOMS: 2314 SP 0002314-61.2013.4.03.6104, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 10/04/2014, SEXTA TURMA) 

Por fim, os interesses financeiros da aluna, especificamente no que tange 

a contratação de empresa especializada para promoção das festividades 

próprias do evento, não fazem nascer o direito líquido e certo, tampouco 

autorizam a concessão da ordem mandamental, até mesmo porque não há 

previsão legal de participação simbólica em ato solene. Não há, de fato, 

direito liquido e certo, mas apenas tolerância por parte da jurisprudência 

quanto a participação simbólica no ato. Isto posto, INDEEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, I). Se as informações vierem acompanhadas de 

documentos, diga a impetrante em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público para parecer. Após, conclusos para sentença. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste 

(MT), 21 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000441-74.2017.8.11.0037 Ação de 

Cobrança Requerente: COOALESTE – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso Requerido: Ricardo 

Moraes de Carvalho Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso em face de Ricardo Moraes de Carvalho, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram, requerendo a extinção processual, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no 

artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, 

‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais remanescentes, 

na forma do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios e custas processuais já recolhidas, consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000766-49.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Joilton Oliveira de Souza Requerido: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Joilton Oliveira de Souza em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 25 de 

setembro de 2016, na Av. Porto Alegre, no município de Primavera do 

Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Por fim, 

informa que requereu administrativamente junto a seguradora, a 

respectiva indenização, contudo até a data da propositura da ação não 

obteve resposta da seguradora. Com a inicial vieram os documentos 

inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo 

realizado de forma regular. No mérito, sustenta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez. Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a contestação. 

A preliminar suscitada foi apreciada e refutada por ocasião do 

saneamento processual. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Ficha de Atendimento do Pronto Atendimento Municipal de Primavera 

do Leste (MT), com a descrição no tópico de dados clínicos “acidente 

automobilístico com fratura”, subscrito pelo Dr. Ricardo Bridi, médico 

ortopedista e declaração também datada de 25 de setembro de 2016, 

declarando que o requerente foi vítima de acidente de moto com fratura 

exposta, também subscrita pelo mesmo profissional (ID 5046729). 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando a existência de incapacidade média (50%) em membro 

superior direito (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP. Logo, o requerente comprovou a sequela de 

caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Joilton Oliveira de Souza, na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000808-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAELI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000808-35.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Daeli Gonçalves da Silva Requerido: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Daeli Gonçalves da Silva em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 18 de 

agosto de 2016, na Av. Minas Gerais, no município de Primavera do Leste 

(MT). Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. Por fim, informa 

que requereu administrativamente junto a seguradora, a respectiva 

indenização, contudo até a data da propositura da ação não obteve 

resposta da seguradora. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido deixou 

de contestar em tempo hábil a presente ação, sendo-lhe decretada a 

revelia (ID 7925478). A perícia médica foi designada e realizada (ID 

8221817; 9042546). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento 

das exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos Prontuário de Atendimento emitido pelo Pronto Atendimento Municipal 

de Primavera do Leste (MT), apontando que a requerente foi vítima de 

acidente de trânsito, bem como a testemunha Thiago Rodrigues da Silva 

declarou em audiência que presenciou o acidente de trânsito, em 18 de 

agosto de 2016. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de incapacidade como 

média (50%) – em membro inferior direito (70%), consoante tabela emitida 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Logo, a requerente 

comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de 

veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Daeli Gonçalves da Silva, na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento 

de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNECY APARECIDA DE AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000827-41.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Annecy Aparecida de Amorim Santos 

Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Annecy 

Aparecida de Amorim Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 16 de setembro de 2016, na Av. São Paulo, no 

município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometida por invalidez 

permanente. Por fim, informa que requereu administrativamente junto a 

seguradora, a respectiva indenização, contudo até a data da propositura 

da ação não obteve resposta da seguradora. Com a inicial vieram os 

documentos inclusos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, 

ausência de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 

administrativo realizado de forma regular, bem como afirma que a 

Seguradora ré não pode ser condenada em honorário sucumbencial, uma 

vez que a mesma não deu causa ao ajuizamento da ação. No mérito, 

sustenta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a 

gradação em caso de invalidez. Instada a manifestar-se, a parte autora 

impugnou a contestação. As preliminares suscitadas foram apreciadas e 

refutadas por ocasião do saneamento processual. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Ficha e Prontuário de Atendimento 

Ambulatorial do Pronto Atendimento Municipal de Primavera do Leste (MT), 

com a descrição de vítima de acidente de moto (ID 4530183). Outrossim, o 

dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial 

subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando a 

existência de incapacidade leve (25%) no membro inferior esquerdo 

(70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Annecy Aparecida de Amorim Santos, na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento 

de indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ. Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 
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em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de 

fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000915-79.2016.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Valdir de Oliveira Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Valdir de Oliveira em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 12 de 

novembro de 2014, em uma estrada vicinal, próximo a “Toca do Jacaré”, 

no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão 

da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. Por fim, informa que requereu administrativamente 

junto a seguradora, a respectiva indenização, contudo até a data da 

propositura da ação não obteve resposta da seguradora. Com a inicial 

vieram os documentos inclusos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo realizado de forma regular. No mérito, sustenta a 

necessidade de realização de prova pericial para verificar a gradação em 

caso de invalidez. Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou a 

contestação. A preliminar suscitada foi apreciada e refutada por ocasião 

do saneamento processual. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para sentença. Do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, analisando 

detidamente o material probatório colacionado nos autos, de acordo com o 

meu livre convencimento motivado, reputo não configurado o direito do 

requerente à indenização pleiteada. O acidente automotor em via pública 

(art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974), em 11 de novembro de 2014, não foi 

comprovado, eis que inexiste prontuário médico, boletim de ocorrência ou 

qualquer outro documento capaz de provar o sinistro relatado. Além disso, 

em audiência designada pelo Juízo, a única informante ouvida, Sra. Rosa 

Oliveira Mazonetto, relatou que não presenciou os fatos e em nada 

conseguiu contribuir para a comprovação do acidente. Sobreleva 

registrar, por oportuno, que o perito judicial, por evidência, não pode 

corroborar o acidente de trânsito, eis que não foi testemunha do evento, 

apenas podendo atestar a compatibilidade das lesões com o evento, sem 

excluir, todavia, a ocorrência de outro tipo de acidente que também possa 

provocar lesões compatíveis com as apresentadas pelo autor. Aliás, o 

próprio laudo consigna que a invalidez foi causada por sequela de lesão 

verossímil compatível com a descrita no acidente ocorrido, sem atestar-lhe 

a efetiva ocorrência por inviabilidade manifesta. Situação diversa é 

constituída por registros médicos contemporâneos à data do acidente, em 

que as lesões são recentes, ainda não consolidadas, permitindo maior 

verossimilhança no que tange à causa dos ferimentos. Portanto, não 

reputo satisfeito o requisito legal para a concessão do benefício, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Dispositivo Isto posto, julgo 

improcedente o pedido formulado por Valdir de Oliveira, na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros. Julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de 

fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JULIO FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1001076-55.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Mauro Júlio Ferreira Alves Requerido: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Mauro Júlio Ferreira Alves 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento de 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 18 de 

janeiro de 2017, em uma estrada vicinal, próximo ao Rio das Mortes. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. Por fim, informa que 

requereu administrativamente junto a seguradora, a respectiva 

indenização, contudo até a data da propositura da ação não obteve 

resposta da seguradora. Com a inicial vieram os documentos inclusos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo da ação, bem como a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de requerimento administrativo realizado de forma regular. No 

mérito, sustenta a necessidade de realização de prova pericial para 

verificar a gradação em caso de invalidez. Instada a manifestar-se, a 

parte autora impugnou a contestação. As preliminares suscitadas foram 

apreciadas e refutadas por ocasião do saneamento processual. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Ficha de 

Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Primavera do 

Leste (MT), com a descrição no tópico de dados clínicos “queda de moto”, 

subscrito pelo Dr. Douglas G. P., com CRM - MT nº7815, médico (ID 

5793641). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade média (50%) em membro 

inferior esquerdo (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP. Logo, o requerente comprovou a sequela de 

caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 
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Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido 

formulado por Mauro Júlio Ferreira Alves, na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. Julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001697-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA OAB - SP270413-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOYA REUTCOV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001697-52.2017.8.11.0037 AUTOR: ARAÚJO & MATTOS LTDA - ME RÉU: 

ZOYA REUTCOV Vistos etc. Trata-se de ação de despejo por denúncia 

vazia de locação não residencial proposta por Imobiliária Continental Ltda 

em face de Zoya Reutcov, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (Id. 10143692). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento 

composição sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo 

formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado. O protocolo de cópia do acordo no Ministério Publico, acaso 

pertinente, pode ser providenciado pela parte interessada. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

VALDIRENE ANDRADE DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001707-96.2017.8.11.0037 AUTOR: BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA RÉU: LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO, VALDIRENE ANDRADE 

DE SOUZA Vistos em correição. Trata-se de ação de rescisão contratual 

c/c reintegração de posse c/c reparação por perdas e danos proposta por 

Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda em face de Laudevir da Silva Ribeiro 

e Valdirene Andrade de Souza, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte autora 

noticio e a requerida Valdirene Andrade de Souza formalizaram acordo 

(Id.10782080), razão pela qual postularam pela exclusão da corré, bem 

como pelo prosseguimento do feito em relação ao requerido Laudenir da 

Silva Ribeiro. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil, 

ressalvado o direito do corréu de comprovar ser o responsável pelo 

pagamento da quantia mencionada no acordo para efeito de composição. 

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado. Procedam-se às alterações e baixas pertinentes. Intime-se a 

parte autora para apresentar o atual endereço do requerido Laudenir da 

Silva Ribeiro, em 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar o regular 

prosseguimento do feito, com a formalização da citação. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004611-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004611-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, intimem-se 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 02 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005582-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MANOEL PORTUGAL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005582-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MANOEL PORTUGAL DE 

AMORIM, MIGUEL ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: CONSTRUTORA 

GRANDO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Manoel Portugal Maorin e Miguel Antônio de Almeida 

em face de Construtora Grando Ltda, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo 

Civil, a parte exequente foi regularmente intimada para manifestar-se 

sobre a ausência de interesse processual na instauração de nova ação, 

eis que já existe ação monitória, com embargos rejeitados, pendente de 

prosseguimento como cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id. 1733189). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 702, 

§8º, do Código de Processo Civil, rejeitados os embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em 

observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for 

cabível. Logo, já existindo ação proposta, pendente apenas de 

requerimento de cumprimento de sentença, inexiste interesse processual 
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a legitimar a propositura de nova ação com o mesmo objetivo. Isto posto, 

tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse processual, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 02 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003737-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000559-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO CAMILO RUARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000559-50.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança 

Requerente: Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso Requerido: Inácio Camilo Ruaro Vistos etc. 

Inexistindo formalização de acordo, passo a sanear o processo. I – Da 

Preliminar da Carência da ação Em sede de contestação, a parte requerida 

arguiu carência da ação em razão da ausência de juntada de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, consistentes nos estatutos sociais 

da cooperativa credora dos anos referentes ao período associado, de 

modo a viabilizar a correta e adequada operação contábil resultante no 

valor devido. Embora pertinente para a correta aferição do valor devido, 

nesta fase processual, em observância aos princípios informadores do 

novo Código de Processo Civil, em especial o da primazia da resolução do 

mérito, segundo o qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável 

a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, é fato que a 

ausência dos citados documentos não impedem o prosseguimento do 

feito, tampouco ensejam a extinção processual, podendo ser obtidos em 

momento posterior, inclusive em liquidação de sentença. Em verdade, 

observando o também positivado princípio da boa-fé objetiva (art.5º, CPC), 

que determina que aquele que de qualquer forma participa do processo 

deve comportar-se de acordo com a boa-fé, é de se notar que o 

argumento contestatório, de ausência de acesso aos referidos estatutos 

sociais, é pouco crível, eis que os referidos documentos são arquivados 

junto à Junta Comercial (art.18, §6º, e art. 20, ambos da Lei nº 5.764/71), 

sendo de acesso público. Destarte, rejeito a preliminar suscitada. Por fim, 

a arguição de prescrição parcial (balanços de 2009 e 2010) será 

apreciada quando da prolação da sentença de mérito. II – Da declaração 

de saneamento Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais. Julgo, por conseguinte, o processo saneado. III – Dos pontos 

controvertidos Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos 

controvertidos: a) as perdas nos exercícios dos anos de 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; b) o valor eventualmente inadimplido e c) o 

período de desligamento do associado. IV – Das questões relevantes de 

direito para o mérito A questão relativa aos pressupostos legais da 

responsabilidade civil. V – Do requerimento de provas e ônus processuais 

das partes O ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código 

de Processo Civil. Defiro a produção de prova documental, observado, 

todavia, o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como a 

prova testemunhal e o depoimento pessoal. Intimem-se pessoalmente a 

parte para comparecer ao ato processual designado a fim de prestar o 

depoimento pessoal, com as advertências do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação (CPC, 357, §4º). Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art.455). VI – Da designação da audiência de instrução e julgamento 

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de abril de 

2018, às 13h00min. VI – Das providências derradeiras Intimem-se as 

partes e respectivos causídicos. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 

de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002191-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 13h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 
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comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 17h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 
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Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DAMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 17h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001689-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 13h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AGNOLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 14h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 14h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 
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para o dia 18 de abril de 2018, às 15h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004137-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARIA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CRESTANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
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QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 14h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002738-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA LOBATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 17h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004126-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DECIVALDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 13h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001583-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DE ANDRADE NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001299-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERINO DALSOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA NERI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 17h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIEGO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006042-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)
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Em cumprimento a determinação contida na decisão ID 11870309, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 

16h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As 

partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. 

Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas 

Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DALTROZO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134957 Nr: 6752-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157356 Nr: 7821-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147540 Nr: 3274-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada de fl. 99, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 5337-95.2008.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Koelzer Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (Quinze) DIAS

 AUTOS N.º 5337-95.2008.811.0037 – COD. 58117

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQUENTE: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

EXECUTADO: Adelar Koelzer Appelt

INTIMANDO: Executado(a): Adelar Koelzer Appelt, Cpf: 52148084968, Rg: 

3927098-6 SSP PR Filiação: Ilario Appelt e Lordi Koelzer Appelt, data de 

nascimento: 22/08/1965, brasileiro(a), natural de Mamborê-PR, casado(a), 

encarregado financeiro, comerciante, Endereço: Rua Paranatinga, Nº 323, 

Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado, acima qualificado, para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).

SENTENÇA: “Processo nº 5337-95.2008.811.0037 (Código 58117) Ação 

Monitória Requerente: Banco do Brasil S/A, sucedido por Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros Requerido: Adelar Koelzer Appelt 

Vistos em correição. Trata-se de ação monitória proposta por Banco do 

Brasil S/A, sucedido por Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros, em face de Adelar Koelzer Appelt, ambos qualificados os 

autos em epígrafe. Citado por edital, o requerido não compareceu, motivo 

pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de 

curadora especial, para apresentação de defesa monitória. A defesa 

executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.88/89). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Não há qualquer fato concreto na 

defesa executiva que demande apreciação judicial. Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA e delibero pelo 

regular prosseguimento do feito. Julgados improcedentes os embargos, 

constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

 Portanto, não realizado o pagamento e julgados improcedentes os 

embargos apresentados, intime-se o executado para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento 
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voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de 

dezembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito.” Eu, 

___Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 6842-53.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALBERTO CRISTINO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, FERNANDA PIEPER ESPINOLA - OAB:, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 (Quinze) DIAS

AUTOS N.º 6842-53.2010.811.0037 – COD. 74524

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - EPP

PARTE RÉQUERIDA: MARCOS ALBERTO CRISTINO -ME

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Exequente: Comercial Expresso 

Distribuidora de Alimentos e Transportes Ltda - Epp, CNPJ: 

08211893000126, brasileiro(a), Endereço: Avenida Santa Laura, Quadra 

29, Lote 20, Bairro: Jardim Costa Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para suprir a 

omissão (fls.109), em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 6842-53.2010.811.0037 (Código nº 

74524) Ação de Execução de Titulo Extrajudicial Exequente: Comercial 

Expresso Distribuidora de Alimentos e Transportes Ltda - EPP ME Vistos 

em correição. Frustrada a tentativa de intimação pessoal (fls.112), 

intime-se a parte autora, por edital, para suprir a omissão (fls.109), em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos moldes do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de 

janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ____Idelbrando Silva 

de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei.

Primavera do Leste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 181079 Nr: 11105-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA - ME, ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES 

BARBOSA, VANESSA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JÉSSIKA LOPES 

BORGES - OAB:MT 17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme fls. 102 e 

verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202485 Nr: 464-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, 

Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA, E. 

P. A. DA SILVA E CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Intimar a parte autora para proceder ao recolhimento das custas judiciais 

no valor de R$ 83,90, conforme cálculo de fl.12, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114806 Nr: 5318-50.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CASTELÂNDIA LTDA ME, 

ANDERSON BATISTA FERREIRA, ALEXANDRE BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 75,00, conforme decisão de 

fls.112, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135224 Nr: 6949-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (Vinte) DIAS

AUTOS N.º 6949-58.2014.811.0037 – COD. 135224

ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

PARTE RÉ: MARCOS RODRIGUES

CITANDO(A, S): Requerido(a): Marcos Rodrigues, Cpf: 00777432960 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua São Bernardo do 

Campo, Nº 594, Centro Ou Na Rua Stº Amaro, Nº 60, Centro, Bairro: Tel. 

66-9996-1444 e 3498-1998, Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo 

legal, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Patricia Cavalcanti de Albuquerque, brasileira, 
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funcionaria pública, residente em Primavera do Leste/MT, propôs a 

presente Ação de Cautelar de Busca e Apreensão em face de Marcos 

Rodrigues, brasileiro, cpf:007.774.329-60, rg:7831493-1, SESP/PR, 

residente em Primavera do Leste/MT, pelas razões fáticas e jurídicas a 

seguir expostas: A requerente é proprietária do veiculo VW/Voyage 1.0, 

branco, placas NUG-1643, renavan 0046802352, ano/mod: 2012/2013, 

com restrição de alienação fiduciária. A requerente manteve 

relacionamento com o requerido durante um determinado período de 

tempo, vindo a emprestar para este o veículo, para que o mesmo utilizasse 

na cidade de Primavera do Leste/MT. Todavia, não mais prosperando a 

relação das partes, o requerido não devolveu o veiculo, que utilizava 

inclusive, para viagens longas. Para tentar solucionar o conflito de maneira 

amigável, esta ofereceu que o demandado pagasse o financiamento e ao 

final ficasse com a propriedade, o que fora aceito pelo requerido. Para 

surpresa da Autora o requerido simplesmente deixou de quitar a divida, e, 

consequeintemente, raramente atendia a Autora, e esta se viu obrigada a 

tomar medidas mais drásticas. A Autora então elaborou boletim de 

ocorrência nº 2014.200711 (anexo) demonstrando a veracidade dos 

fatos. Bem como os demais documentos anexos demonstram que a 

Autora é a legitima possuidora do veiculo, e não o Requerido. Posto isso, 

existindo “legitmatio ad causam”, interesse processual, e sendo o pedido 

juridicamente possível, encontra-se apto para a prestação da tutela 

jurisdicional, passa a requerer: a), b), c), d), e) e f) Por fim, requer-se que 

todas as publicações com eficácia de intimação saiam em nome de 

Vinicius Manoel, OAB/SP 318.862. Dá-se à causa o valor de R$ 

1.000,00(um mil reais). Termos em que, Pede e espera deferimento. 

Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2014. Vinicius Manoel, OAB/SP 

318.862.”

DESPACHO/DECISÃO: Visto e etc., Trata-se de medida cautelar de busca 

e apreensão proposta por PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, já 

qualificado nos autos, contra MARCOS RODRIGUES, com pedido de 

liminar. Aduz que é proprietária de um veiculo VW/Voyage, branco, placa 

NUG-1643, ano 2012/2013, com restrição de alienação fiduciária, e que 

emprestou seu veiculo ao requerido o qual na época mantinha um 

relacionamento amoroso, ao termino do relacionamento o requerido não 

devolveu o veiculo. Afirma que entrou em contato com o requerido 

oferecendo que o mesmo pagasse o financiamento do veiculo e ao final 

ficasse com a propriedade, mas apesar do requerido ter aceitado a 

proposta não honrou com o pagamento, nem atendeu mais os chamados 

da requerente, levando a autora mover a presente ação. É o relato. O 

fumus boni juris restou demonstrado pelos documentos de fls. 15/22, no 

qual se verifica que o veículo está em nome da requerente. O periculum in 

mora se consubstancia pela própria privação de utilizar o bem que lhe 

pertencem, além da possibilidade do veículo ter outro destino, não 

conseguindo mais a requerente recuperá-lo. Assim, presentes os 

requisitos, defiro, liminarmente, o pedido de busca e apreensão de um 

automóvel VW/VOYAGE, 1.0, BRANCO, PLACA NUG-1643, RENAVAM 

0046802352, ANO/MODELO 2012/2013, que se encontra na Rua 

GUANABARA, N° 606, PATIO DO HOTEL IGUAÇU, nesta cidade, ou onde 

se encontrar, devendo o bem ser entregue ao representante da 

requerente, que deverá guardá-lo, na qualidade de depositário fiel, 

cientificando-o dos deveres do cargo, consignando-se no termo a 

descrição do estado do veículo. Cite-se o requerido para querendo 

apresentar defesa no prazo de 05 dias, sob pena de revelia e confissão. 

Concedo os benefícios do artigo 172, e parágrafos, do Código de 

Processo Civil, bem como autorizo, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo (art. 841, parágrafo primeiro 

do C.P.C.), caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Defiro desde já, eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. A via 

desta decisão vale como mandado/precatória, conforme local de 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 11 de agosto de 

2014. Viviane Brito Rebello Isaernhagen, Juíza de Direito. Eu, 

____Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei. Primavera do 

Leste - MT, 5 de fevereiro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39083 Nr: 1647-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 (Quinze) DIAS

 AUTOS N.º 1647-29.2006.811.0037 – COD. 39083

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

PARTE RÉQUERIDA: MORAIS TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEL LTDA

INTIMANDO: Requerido(a): Morais Transporte e Distribuidora de 

Combustível Ltda, CNPJ: 01326117000122Inscrição Estadual: 

13.169.847-8, brasileiro(a), Endereço: Rua General Valle, 800, Bairro: 

Centro, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do EXECUTADO, acima qualificado, para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 1647-29.2006.811.0037 (Código 

39083) Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco Volkswagen S/A 

Requerido: Morais Transporte e Distribuidora de Combustível Ltda Vistos 

em correição. Não localizado o bem alienado fiduciariamente (veículo 

marca Volkswagen, modelo CAM VW – 18.310, Chassi 

9BWKR82T44R428858, ANO/MOD. 2004/2004), defiro a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva (fls.286), nos moldes do 

artigo 4º do Decreto-lei nº 911/1969. Havendo requerimento expresso do 

credor (fls.178/179), intime-se o executado para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 31 de 

outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,____Idelbrando Silva 

de Oliveira, Técnico Judiciário, digitei.

Primavera do Leste - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162020 Nr: 1259-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE DAYANE DE JESUS RAMOS, MARIO 

ANGELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 259 de 1041



 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (Vinte) DIAS

AUTOS N.º 1259-77.2016.811.0037 – COD. 162020

ESPÉCIE: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

PARTE RÉ: DEYSE DAYANE DE JESUS RAMOS e MARIO ANGELO 

PEREIRA DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Deyse Dayane de Jesus Ramos, Cpf: 

04770829124, Rg: 2016349-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua José Donin, Nº 583, Apto Kitinete 06, Bairro: Cedntro - 

Castelandia, Cidade: Primavera do Leste-MT e do Requerido(a): Mario 

Angelo Pereira da Silva, Cpf: 84853689168, Rg: 001208384 SSP MS 

Filiação: Candido Beserra da Silva e Nilce Pereira da Silva, data de 

nascimento: 07/08/1975, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, solteiro(a), 

gerente, Endereço: Av. Belo Horizone, Nº 2410, Bairro: Novo Horizonte, 

Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 5.580,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo 

legal, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Lucimar Lacerda Rodrigues da Silva, brasileira, 

viúva, RG nº 1385897-1, SSP/MT e do CPF nº 925.901.011-04, por 

intermédio de seu advogado e bastante procurador, mandato anexo, in 

fine assinado, Dr. Izaul Nunes – OAB/MT 12211-B, vem mui 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência com fundamento nos 

artigos 9º, inciso III e art. 59, § 1º, IX da Lei nº 8.245 de 18/10/1991, 

propor: AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM RESCISÃO DE CONTRATO 

DE LOCAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ATRASADOS, 

COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS em face de (i) Deyse 

Dayane de Jesus Ramos, brasileira, solteira, RG nº 2016349-5, SSP/MT e 

do CPF nº 047.708.291-24; e (ii) Mario Angelo Pereira da Silva, brasileiro, 

solteiro, RG nº 001208384, SSP/MS, CPF nº 848.536.891-68, pelos motivos 

e fatos e de direito a seguir aduzidos: DOS FATOS. O peticionário é 

proprietário do imóvel residencial localizado na Rua José Donin, nº 583, 

Apart. (Kitinete) nº 06, B. Castelândia, Primavera do Leste/MT, tendo 

cedido o mencionado imóvel em locação a Srª Deyse Dayane de Jesus 

Ramos tendo como fiador solidário o Sr. Mario Angelo Pereira da Silva, 

mediante contrato escrito pelo prazo de 30 (trinta) meses, com inicio em 

16/06/2015 e término em 15/12/2017, e aluguel mensal de R$ 

465,00(quatrocentos e sessenta e cinco reais) (doc. Anexo), com 

reajuste anual pelo IGP-M. Ocorre que o Locatário não paga o aluguel 

desde o dia 19/10/2015, mesmo sendo notificado para que cumpra sua 

obrigação contratual (doc. Anexo). Destarte, foram esgotadas todas as 

vias extrajudiciais par resolver o litigio, inclusive, o LOCATÁRIO nunca 

esta no imóvel para receber notificação ou cobrança dos alugueis 

vencidos, onde segue atende telefone, restando tão-somente a alternativa 

judicial para que o LOCADOR receba seu crédito. II – Do Direito. O 

Locatário deve alugies e acessórios, conforme discriminado abaixo: a) 

Aluguel de 16/09/ a 15/10/2015 (16/10) Sub-Total R$ 569,62; b) Aluguel de 

16/10 a 15/10/2015 (16/11) Sub-Total R$ 553,63; c) Aluguel de 16/11 a 

15/12/2015 (16/12) Sub-Total R$ 540,26; d) Aluguel de 16/12/2015 a 

15/01/2016 (16/01) Sub-Total R$ 532,31; e) Aluguel de 16/01 a 16/02/2016 

(16/02) Sub-total R$ 511,50; f) Diligência de Oficial de Justiça (2) R$ 50,00; 

g) Custas e taxas judiciais R$ 499,78; h) Multa da cláusula 11ª 

(Proporcional 26/3,0) R$ 1.209,00 e i) Honorários Advocatícios 20% 

(a,b,c,d,e,f) R$ 793,36 Total Geral R$ 5.259,46(Cinco mil duzentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) IV- DOS PEDIDOS. 

Face ao exposto, requer: a); b); c) Seja decretada a rescisão do Contra 

de Locação firmado entre as partes por culta do exclusiva da locatária e 

que esta ação seja julgada PROCEDENTE em todos os seus pedidos, e os 

Requeridos, condenados a ressarcir e indenizar a Requerente de todos os 

danos causados ao mesmo, os alugueis acrescidos de atualização 

monetária, multa legal, juros moratórios, contados dos respectivos 

vencimentos dos alugueis e responder por eventuais danos de qualquer 

natureza causados no imóvel, até a efetiva desocupação e entrega das 

chaves; d) Sejam os Suplicados, condenados ao pagamento de todas as 

custas processuais e honorários advocatícios este na base de 20 % 

sobre o valor total da condenação e demais cominações legais e 

contratuais, conforme pactuado no § único da Cláusula Décima Quarta 

(parte final). e) e f) na inicial dos autos. Além das provas documentais que 

instruem a presente, a Autora requer a juntada de novos documentos que 

sirvam aos interesses da ação que se fizerem necessárias à prova dos 

direitos do Requerente, oitiva de testemunhas, cujo rol apresentará 

oportunamente e demais provas admitidas em direito. Dá-se a causa o 

valor de R$ 5.580,00(cinco mil quinhentos e oitenta reais), equivalente a 12 

(doze) alugueis, conforme preconizado no inciso III do art. 58 da Lei nº 

8.245/91. Nestes termos, requer e espera deferimento. Primavera do 

Leste, 13 de outubro de 2015. Dr. Izaul Nunes – OAB/MT 12211-B. .”

DESPACHO: Processo nº 1259-77.2016.811.0037 (Código 162020) Ação 

de Despejo cmulada com Rescisão de Contrato de Locação e Cobrança de 

Aluguéis a Encargos Atrasados Requerente: Lucimar Lacerda Rodrigues 

da Silva e Deyse Sayane de Jesus Ramos Requerido: Mario Angelo 

Pereira da Silva Vistos em correição. Frustrada a tentativa de localização 

pessoal (fl.38), cite por edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 

III), observadas todas as formalidades legais (CPC, art.256 I). Expirado o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 31 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Eu, , digitei.

 Primavera do Leste - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132277 Nr: 4602-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls.128 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150212 Nr: 4507-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, ÂNGELO BISNETTO 

BRUNETTA, MIRNA HAIDI GERMENDORFF BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor a consultar junto a Central de Mandados, conforme 

decisão de fls. 52 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146479 Nr: 2768-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL PEREIRA JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 
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RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 25,00, para intimação do requerido, referente ao 

cumprimento do determinado em fls. 59, cuja guia de arrecadação deverá 

ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128459 Nr: 1371-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JONES FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls. 75 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148459 Nr: 3664-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls. 65 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151533 Nr: 5055-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls. 52 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145673 Nr: 2402-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHAES - OAB:17567 MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls. 58, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159560 Nr: 206-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls. 48 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152557 Nr: 5602-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls.37 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127163 Nr: 144-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHAES - OAB:17567 MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, conforme decisão de 

fls.62 e verso, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156259 Nr: 7288-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAS DORES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais do cálculo de fls. 52, referente ao conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo legal, bem 

como o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$75,00(Setenta e cinco reais), a fim dar cumprimento ao mandado do 

determinado em fls. 51 e versos, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 201600 Nr: 10699-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor Drª. Juliana Falci Mendes, OAB/MT 223.768, 

para efetuar o recolhimento das custas, bem como emendar a inicial em 
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relação ao valor da causa, a fim de que o Contador efetue o cálculo a 

serem recolhidos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000865-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000865-82.2018.8.11.0037 AUTOR: GABRIELA LONGHI RAVAGNANI 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se 

de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000883-06.2018.8.11.0037 AUTOR: OSMANO CUSTODIO PEREIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000889-13.2018.8.11.0037 AUTOR: ROBSON FAGUNDES DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se 

de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000890-95.2018.8.11.0037 AUTOR: TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em 

audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse 

realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 
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de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000894-35.2018.8.11.0037 AUTOR: JAIME FERREIRA DOS SANTOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000901-27.2018.8.11.0037 AUTOR: FABIO MENDES RODRIGUES ALVES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se 

de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (AUTOR)

DIVINA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000654-46.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA, 

DIVINA DOS SANTOS SOUZA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO c/c pedido 

liminar de exibição da apólice e de indenização por dano moral proposta 

por JOÃO NOE FILGUEIRA SOUZA e DIVINA DOS SANTOS SOUZA contra 

LIBERTY SEGUROS S/A. Alegam ser genitores de Sidiclei Coimbra de 

Souza nascido em 24-10-1983, que era solteiro, não mantinha união 

estável e não tinha filhos conhecidos e que trabalhando na condição de 

empregado para a empresa Guimarães Agrícola Ltda unidade de 

Paranatinga/MT, tendo falecido em 17-07-2017 em um acidente de transito. 

Dizem que Sidiclei era segurado da ré mediante apólice de seguro, que era 

descontada pelo empregador em holerite. Requerem liminarmente e 

inaudita altera pars que seja deferido a exibição pela ré em juízo da apólice 

de seguro de vida e suas condições gerais, sob pena de multa em valor 

diário, e em caso de descumprimento, a contar do encerramento do prazo 

para contestação, em caso de não exibição, e a reverter em face dos 

autores sob pena de vir a ser condenada no pagamento dobrado do 

montante de duzentos mil real que o estipulante afirma ser o valor da 

apólice. No mérito, pedem a procedência da ação, determinando o 

pagamento dobrado do valor indenizatório alistado na respectiva apólice 

acrescida de atualização monetária da contratação mais juros legais e 

moratórios do óbito em 17-07-2017 a conta de morte acidental a teor das 

súmulas 43 e 54 do STJ; Caso não seja exibida a apólice em juízo, que 

seja condenada no pagamento da importância líquida de quatrocentos mil 

real a título de pagamento dobrado do valor da apólice em face presunção 

de concordância decorrente pela desídia e por conta da morte acidental 

por acidente de circulação e trajeto para o trabalho do falecido segurado; 

e ao pagamento de dano moral puro aos autores por arbitrando valor não 

inferior ao quantitativo de R$ 46.850,00 acrescido de juros e atualização 

monetária a contar do óbito do segurado; e seja fixado os honorários 

advocatícios na ordem de 20% sobre o montante da condenação. Juntam 

documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos, recebe-se a exordial 

nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em 

receber a suposto crédito referente a apólice. Esses documentos são de 

suma importância para o deslinde da presente ação. Por todo o exposto, o 

Estado-Juiz defere a tutela provisória de urgência antecipada incidental 

inaudita altera pars, determinando que o requerido exibida em juízo a 

apólice de seguro de vida e suas condições gerais, sob pena de multa que 

fixa em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, devendo ser 
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apresentada, no mesmo prazo da contestação. Considerando que o autor 

manifesta o desinteresse em conciliar-se, deixa-se por ora de designar 

audiência. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder a ação, no 

prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 

do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor da 

parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004808-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004808-44.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA 

Visto, A falta prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a 

devedora tenha descumprido a obrigação contratual ligada à informação 

de seu novo endereço, não há comprovação da constituição em mora, 

sendo inadmissível a concessão da liminar, posto que falta requisito de 

procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2º, § 1º e 3º do 

Decreto-lei nº 911/69). Por fim, o credor possui outro meio para constituir 

àquela em mora mesmo diante da mudança de endereço, qual seja, o 

protesto do título e a intimação por edital. (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Forçoso concluir-se, com base na presente fundamentação, que a 

ausência de preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da mora da 

agravada. Na falta de tal condição, inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Por tais razões, indefere-se o pedido e 

intime-se o autor para comprovar a mora, conforme determinado nas 

decisões retro, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. Glenda Moreira Borges 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005488-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERRAZZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005350-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003142-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI (REQUERIDO)

WILSON ROMAGNOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO TIRONI OAB - MS16311-B-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia para o dia 21/03/2018, às 08:00 horas, no Laboratório 

Pró-Sementes, localizado na Av. Lions Internacional, 432, Vila Autora III, 

Rondonópolis-MT, devendo as partes tomarem as providências requerida 

pelo perito, conforme IDs 11934736 e 11939956.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004795-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AZEVEDO LOPES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004795-45.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PATRICIA AZEVEDO LOPES Visto, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Patricia Azevedo Pereira, ambos qualificados 

nos autos. Deferiu-se o pedido liminar (id. 10485002). Na sequência, o 

autor pugna pela desistência da ação sem resolução do mérito (id 

10607334). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por 

sentença o pedido de desistência da ação (id. 10607334), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Não há 

restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e Taxas pagas. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o transito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004816-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005113-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GARRIDO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005081-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY DIAS DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005081-23.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GREICY KELLY DIAS 

DANTAS Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

Financeira S/A contra Greicy Kelly Dias Dantas, ambos qualificados nos 

autos. Determinou-se o recolhimento das custas e taxas judiciais (id. 

10502494). Na sequência, o autor pugna pela desistência da ação sem 

resolução do mérito (id 11097184). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 10607334), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004201-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DA CUNHA DA LUZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001857-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RICHETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

 

Certifico que torno sem efeito o ato ordinatório ID 11849707, uma vez que 

a a intimação foi direcionado ao autor, deste modo, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

apelado(requerido), para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005542-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)
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Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005633-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VANDERLEY MARATTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005633-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARCOS VANDERLEY MARATTA Visto, Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança proposta por Banco do Bradesco S/A contra 

Marcos Vanderley Maratta, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, 

o Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 

do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 26/04/2018, às 15h30horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 21 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando que a decisão serve como Carta Precatória, intimo a a parte 

autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000114-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000114-66.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: LAERTE MARQUES Visto, Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Banco Itaú Veículos S.A contra Laerte Marques, 

ambos qualificados nos autos. Deferiu-se a liminar (id. 4332424). O autor 

pugnou pelo bloqueio de veículos via sistema Renajud (id.5868001), sendo 

deferido, inserindo a restrição (id.8247778). Na sequência, o autor pugna 

pela desistência da ação sem resolução do mérito (id 10478441). 

Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

pedido de desistência da ação (id. 10607334), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Realizou-se a 

baixada das restrições por este juízo, conforme documento anexo. Custas 

e Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Com o transito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003295-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO BENICIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003295-41.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ENILDO BENICIO FERREIRA 

REQUERIDO: NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Visto, 

Trata-se de Ação de Indenização por Lucros Cessantes proposta por 

Enildo Benicio Ferreira contra Navi Transportes Rodoviários Ltda-Me, 

ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 26/04/2018, às 16h00horas, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC), que será realizada pelo conciliador na sala de conciliação, neste 

juízo. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham interesse 

na composição consensual, deverão manifestar-se expressamente, 

cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse por meio de 

petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 
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citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de busca e 

apreensão e citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, no prazo de 

15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 

da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006208-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DIAS CAVERSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006208-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WASHINGTON DIAS 

CAVERSAN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de 

pedido individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida 

na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento 

da tutela provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos 

à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 

extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006265-14.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDERLEI BADARO PEREIRA Visto, Considerando a petição do 

requerido de id.11969217, intime-se o requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018. Glenda Moreira 

Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004905-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A (ADVOGADO)

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004905-44.2017.8.11.0037 AUTOR: JOAO CESAR JARDIM RÉU: 

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP Visto, Trata-se de AÇÃO MONITORIA 

proposta por João Cesar Jardim em face de Bombarda & Cia Ltda, ambos 

qualificados. As partes entabularam acordo no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Primavera do Leste/MT, 

conforme termo de sessão de conciliação de ID. 11883413, para tanto, 

requerem a homologação e suspensão do aludido acordo. É relatório. 

Decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 15/10/2019, nos 

termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, 

caso não haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido. Após, certifique-se e concluso para sentença. 

Primavera do Leste/MT, 23 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

indicar em qual dos endereços do documento de ID 11942009, para 

expedição do mandado. Bem como comprovar o depósito da diligência, 

para expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA MATHEUS (EXECUTADO)

L A MATHEUS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001019-37.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: L A MATHEUS - ME, LUCIANA APARECIDA MATHEUS 

Vistos, Defere-se o pedido de id. 10117950. Realizou-se consulta no 

sistema Bacenjud para busca de ativos financeiros em nome dos 

executados, restando infrutífera, conforme documento anexo. Intime-se o 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005425-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11853046, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000844-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000844-09.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ADRIANO ALVES DE CARVALHO Visto, O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

05 de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000888-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI FABIANO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000888-28.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UESLEI FABIANO SOUZA Visto, O 

valor atribuído a causa diverge do valor para purgação da mora, sendo 

que nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas, 

que neste caso é de R$ 15.727,15, conforme informado na inicial (id. 

11838850). Outrossim, o não recolhimento das custas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. Assim, 

determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

retificar os termos da inicial corrigindo o valor da causa, efetuar o 

pagamento das custas e taxas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos 

do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 05 de março 

de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALEX OLING BARBOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-30.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar em qual endereço do documento de ID 11942160 para a expedição 

do mandado,bem como comprovar o depósito da diligência, para 

expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias. prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004850-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA ROSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004850-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANALIA ROSA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de 

pedido individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida 

na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento 

da tutela provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos 

à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 

extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L C C ROANI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ROANI (EXECUTADO)

LEONTINA CAMARGO CAXAMBU ROANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora indicar 

em qual endereço do documento de ID 11940956, para expedição do 

mandado , bem como comprovar o pagamento da diligência, no prazo de 

10 dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA QUELI BAQUETA MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora indicar 

em qual endereço do documento de ID 11941130, para expedição do 

mandado , bem como comprovar o pagamento da diligência, no prazo de 

10 dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CAETANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI MARTINELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000537-89.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: GEOVANI MARTINELLI Vistos, Defere-se o 

pedido de id. 10672601. Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD 

para bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados, restando 

infrutífera, conforme documento anexo. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 269 de 1041



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002949-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que a diligência do Oficial de Justiça não foi anexado aos autos, 

conforme noticiado pelo exequente, deste modo, impulsiono o presente 

feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de busca e 

apreensão e citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBSON JOSE DE MOURA (EXECUTADO)

JOSE ULISSES DE MOURA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifesta sobre a certidão do Oficial de Justiça e da correspondência 

devolvida de IDs 11958964 e 11958954, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164098 Nr: 2266-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Alceu Roggia, Cpf: 68987161072, 

Rg: 1052011952 SSP RS Filiação: Frederico Roggia e Jandira Toscanino 

Binelo Roggia, data de nascimento: 13/02/1970, brasileiro(a), casado(a), 

autônoma, Endereço: Rua Mamoeiro, 529, Bairro: Buritis, Cidade: Primavera 

do Leste-MT

Resumo da Inicial:umeração Única: 2266-07.2016.811.0037, Código: 

164098 (3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT) - ELTON LARRI 

RIVA inscrito no CPF/MF nº 305.658.040-49, Exequente de ALCEU 

ROGGIA inscrito no CPF/MF nº 689.871.610-72, é credor na quantia de R$ 

42.220,24 atualizada até 17 de Outubro de 2017, representa por nota 

promissória vencida em 20 de dezembro de 2013 no valor de R$ 

20.600,00. REQUER a intimação do Executado para informar a exata 

localização de bens passiveis de penhora, sob pena de multa de 10% do 

valor da execução e ficando configurada prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 -

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151697 Nr: 5137-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA, 

GIOVANI DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Aline Viecili Crespani, Cpf: 

70150559100, Rg: 1..098.477-1 SSP MT Filiação: Sergio Claudio Viecili e 

Miriam Edela Viecili, data de nascimento: 25/10/1979, brasileiro(a), natural 

de Ijui-RS, casado(a), empresário, arquiteta, Endereço: Avenida Cuiabá, Nº 

235, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Giovani Dadalt Crespani, Cpf: 61154997049, Rg: 

3054958768 SSP RS Filiação: João Osmar dos Santos Crespani e Neide T. 

Dadalt Crespani, data de nascimento: 07/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Fontoura xavier-RS, casado(a), comerciante, empresário, Endereço: Rua 

Rondonópolis, Nº. 537, Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:A exequente é administradora de grupos de consórcios 

e dentre seus consorciados figura a Executada IZABEL DE FÁTIMA 

DADALT DE OLIVEIRA , comparecendo ainda, na ocasião, GIOVANI 

DADALT CRESPANI e sua esposa ALINE VIECILI CRESPANI, como fiadores 

e solidariamente responsáveis pelo saldo devedor, a consorciada recebeu 

da administradora o crédito que tinha direito oferecendo corno garantia 

hipotecária, os bens os imóveis de matrículas 16.015 e 16.018, do Primeiro 

Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos 

Guimarães – MT., contudo, no decorrer do prazo contratual, deixou a 

consorciada de cumprir com sua obrigação ao pagamento percentual das 

parcelas do consórcio, tornou-se inadimplente e conforme previsto 

contratualmente, deixando a requerida de cumprir as cláusulas 

contratuais, com o inadimplemento, verificou-se o vencimento de toda a 

dívida existente, sendo devedora da quantia de R$ 355.163,37 resultado 

da soma de débitos vencidos, acrescido de taxa de administração, juros 

de 1% ao mês ou fração e multa de 2% sobre o montante, das respectivas 

cotas, atualizados até 17/08/2015. Após diversas tentativas infrutíferas de 

recebimento amigável, ingressou com a presente ação de Execução 

Hipotecária, protestando por todos os meios de prova permitidos, 

requerendo citação dos devedores e penhora dos bens hipotecados.

Att.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125919 Nr: 8487-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (OVETRIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, GUSTAVO 

LEONEL CELLI - OAB:PR/38.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Vagner dos Santos, Cpf: 

00881214108, Rg: 16148835 SSP MT Filiação: Nilton dos Santos e Vilma 

Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 27/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Maringá-MT, solteiro(a), administrador de empresas, Endereço: 

Rua Curitiba 827, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., já devidamente 

qualificada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial em 
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epígrafe, movida em face de VAGNER DOS SANTOS, por intermédio de 

seus advogados ao final assinados, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, apresentar o resumo da petição inicial a ser transcrita no edital 

de citação:

“A empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda. ajuizou em 18/11/2013 a 

presente ação de Execução de Título Extrajudicial em face do senhor 

Vagner dos Santos, tendo em vista o débito no valor originário de R$ 

62.154,86 (sessenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 

e seis centavos), quantia esta relativa aos produtos entregues 

decorrentes dos Contratos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas e 

Outras Avenças de n. 120/13, 136/13, 148/13, 153/13, 156/13, 161/13 e 

163/13, acrescida de multa contratual, juros e correção monetária. O valor 

atualizado desde a propositura da demanda até o dia 13/10/2017, 

acrescido de juros legais (1% a.m.), correção monetária pelo índice INPC e 

custas de protesto, perfaz a quantia líquida, certa e exigível de R$ 

141.826,97 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

noventa e sete centavos), conforme demonstrativo discriminado nos 

autos. Deste modo, fica pelo presente citado o Executado, para que 

cumpra a sua obrigação de pagar a integralidade do débito, devidamente 

atualizado até a data do pagamento pelo INPC, acrescido de juros de mora 

de 1% a.m., de custas processuais e honorários advocatícios, ficando 

facultada, ainda, a apresentação de embargos à execução no prazo 

legal”.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 3466-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SOUSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LMINAR 

interposta por Banco Rodobens s/a em desfavor de Leonardo Sousa de 

Morais.

 Verifica-se que a parte autora foi intimada, para dar andamento ao feito, 

em 48 horas, mas preferiu o silêncio, o que demonstra sua falta de 

interesse no seguimento do feito.

Decide-se.

Deste modo, com base no artigo 267, inciso III e § 1º do CPC, a falta de 

impulso regular, pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção 

do processo, desde que haja intimação pessoal.

 Neste sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 

ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento 

ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a 

extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/06/2015, DJe 26/06/2015).

Vê-se, então, que o feito está paralisado e que a parte autora não 

interessa em seu prosseguimento, que deixou transcorrer in albis.

 Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte da autora, no 

prosseguimento do feito, uma vez que não promoveu o andamento do 

feito. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de 

Processo Civil.

Despesas processuais pelo autor.

Transitada em julgado e as custas pagas, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de praxe.

Após, arquive-se. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133300 Nr: 5440-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SOUSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A

 Vistos,

Trata-se de Ação de Autorização para Purgar a Mora, visando à 

restituição do veiculo, conforme descrito na exordial.

A decisão de p. 30, acolheu o pedido ante o pagamento das parcelas 

vencidas e determinou a restituição do bem.

É o relato. Fundamenta-se. Decide-se.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes, à medida 

que se cuida de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de 

produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de 

Processo Civil.

O requerido purgou a mora, efetuando o pagamento integral da divida e 

requer a restituição do veiculo. Ressalte-se que a purgação da mora não 

leva à extinção do processo pela perda do objeto, mas sim à extinção com 

resolução do mérito pelo reconhecimento do pedido.

 Destarte, de rigor a procedência dos pedidos iniciais.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz declara extinto o presente 

processo, decorrente da purgação da mora, com fundamento no artigo 

487, inciso III, "a", do Código de Processo Civil.

Em relação às custas e despesas processuais, incluindo honorários, o 

requerido já efetuou o pagamento (p.31/32).

Determina-se o levantamento do valor depositado em juízo, em favor do 

requerido, devendo este apresentar dados bancários para expedição de 

alvara.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

Publique-se e registre a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 74240 Nr: 6559-30.2010.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS, KVDSF, DRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBS-BM, BBS, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT - 8.125, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 124149 Nr: 6715-13.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECON S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 
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001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 116947 Nr: 7616-15.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOLINO BRAZ DE SOUSA, DIEGO RANIERI SILVA 

DE SOUSA, KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, PEREIRA CONFECÇÕES - LOJA 02, ÓTICA VILA RICA 

(RONDONÓPOLIS -MT), LOJAS CENTAURO, O TUBARÃO DOS TECIDOS 

LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A, CLÍNICA VETERINÁRIA ARCA DE 

NOÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VILLELA NANÔ - 

OAB:16297/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB:6503/MS, Eduardo 

Weigert Duarte - OAB:14420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, MARCINO FERREIRA - OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12776/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 

8.184-A, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, VINÍCIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 110898 Nr: 1244-50.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 179668 Nr: 10426-21.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o laudo de p. 101/105, bem como intimar as partes 

para apresentarem os memoriais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 103276 Nr: 2380-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SANTOS DE SOUZA, MARA MARIA 

SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITAR CONSTRUTORA LTDA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, MONICA MACEDO DELMONDES, 

JONATAN MACEDO DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:7222B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, conforme se vê às fls. 582.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 119594 Nr: 2023-68.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISE CAROLINE PRADELA A 

DE ARAUJO PORTO - OAB:, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:MT. 

4676

 Nos termos da decisão de p. 292, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para apresenatrem os memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 158232 Nr: 8222-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ROBERTO MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar a parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 117740 Nr: 8340-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 109131 Nr: 8332-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivânia Duarte dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Certifico que ao consultar o extrado da conta de depósitos judiciais, 

constatei que o alvará expedido em favor do Banco Daycoval S/A foi 

cancelado por inconsistência nos dados bancários fornecidos para 

crédito, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para ratificar ou retificar os dados bancários, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 2978-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação e intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 3597-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA PEREIRA JERONIMO - 

OAB:OAB/MT10.323, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, SILMARA RUIZ 

MATSURA - OAB:MT.9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar a parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 145752 Nr: 2429-21.2015.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 18898 Nr: 774-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:MT 5.033, LUCIANA SERAFIM 

DA S. OLIVEIRA - OAB:4961/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CESAR SILVA MORAES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 150087 Nr: 4453-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI, ALAN 

CESAR CAETANO TONI, JEAN CARLOS CAETANO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE ARAÚJO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497 - MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 128137 Nr: 1070-70.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDPX, ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497
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 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JEFFERSON LOPES DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM AGROINDUSTRIAL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104874 Nr: 3860-32.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando os documentos juntados pela embargante (p.155/184) e a 

manifestação do Procon (p.189), intime-se o Ministério Público para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 190925 Nr: 4251-74.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes Testa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, fabio lu - OAB:31149

 Visto,

Determina-se o desapensamento destes autos dos autos da Execução ID 

176264.

Após, concluso para análise do pedido de julgamento antecipado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49295 Nr: 4716-35.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

WALMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Visto.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Company Comércio e 

Representações Ltda e Walmir de Souza contra Banco da Amazônia S/A, 

todos já qualificados.

 À p.135/140, os patronos dos embargantes informaram sua renuncia ao 

mandado outorgado.

Determinou-se a intimação pessoal dos embargantes para constituírem 

novo advogado e dar prosseguimento ao feito, que devidamente intimados, 

não se manifestaram (p.142/143).

Ante a inércia dos embargantes, intimou-se o embargado para se 

manifestar (p.144).

Intimado, o embargado requer a extinção do feito (p.147/148).

 Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.73).

Condenam-se os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios 

no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º 

do Código de Processo Cível.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 951-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS 

BERTOLINO AGUIAR, VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMENICA VIDOR PELINI - 

OAB:66442/RS, JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 14.705, Vinicius Duarte 

Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDMAR DE JESUS RODRIQUES - OAB:10438

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 311.

Determina-se a penhora a termo do imóvel registrado sob a matrícula nº 

541 RGI- Iretama/PR.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o espolio do executado. A intimação da penhora 

será feita na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Nomeia-se o espolio do executado como depositário fiel, 

independentemente de outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou 

penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário 

para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de 

nulidade.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Após, deve o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162689 Nr: 1555-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 274 de 1041



TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito Rural de 

Primavera do Leste - Primacredi contra Gilberto Luis Almeida, ambos 

qualificados.

As partes entabularam acordo no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme 

termo de sessão de conciliação de p.94, para tanto, requerem a 

homologação do aludido acordo e o desentranhamento do cheque de p.53, 

bem como, a baixa da restrição inserida no veículo do requerido à p.86.

É relatório. Decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo supracitado. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.57).

Honorários como convencionado entre as partes.

Deferem-se os pedidos de desentranhamento do cheque de p.53 e de 

baixa das restrições inseridas no veículo do requerido à p.86, a qual foi 

realizada neste ato, conforme comprovante anexo.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119778 Nr: 2222-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARI & CIA LTDA, ARNO JOSÉ MARI, 

ISABEL MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO 

- OAB:MT 15.366, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.90, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102301 Nr: 1704-71.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AGNOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.186.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF), com resultado negativo, conforme documentos em anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44409 Nr: 6654-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Visto,

 De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, considerando que o requerido informa que vem realizado 

vários acordos para quitar suas dividas, sobrestá-se a análise do pedido, 

e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 03/05/2018, às 14h15min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sala de conciliação, no Fórum desta Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO TONUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.87.

 Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, não logrando êxito, conforme comprovante anexo.

Realizou-se também a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de 

Pessoas Físicas (DIRPF), com resultado positivo, conforme documentos 

em anexo.

 Determina-se que o extrato em anexo seja arquivado em pastas próprias 
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na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se 

necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 2255-03.2001.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA ROSA VILARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS DA ROLT TRANSPORTES, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, IRINEU BORBA DE OLIVEIRA, REAL 

PREVIDENCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOÃO FERREIRA - 

OAB:SC 1967, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

HELÂNIA JUSSARA GOULART ESTEVAM - OAB:SC 16466, MAURI 

NASCIMENTO - OAB:5938/SC, NELSON SOARES DA SILVA NETO - 

OAB:147782, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575-M, 

RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, THAIS SOARES REZENDE - 

OAB:, ZARA INÊS SCHMIDT NUNES - OAB:SC 8.015

 (...)Assim, defere-se o pedido, uma vez que a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas e despesas processuais a que 

restou condenada fica suspensa.Como não há outro pedido a ser 

analisado, arquive-se o presente feito, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176264 Nr: 8667-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes 

Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 (...)No mesmo ato, realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome dos executados, logrando êxito e inserindo as restrições 

judiciais em relação ao executado Paulo César Miezerski, e sendo 

infrutífera em relação à executada Sabrina Lopes Testa, conforme 

documentos anexos.Com isso, intime-se o executado Paulo César 

Miezerski, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência acerca das 

restrições judiciais, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Outrossim, 

defere-se o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos órgão de 

proteção ao crédito e, nos termos do artigo 782, §3º do CPC, determina-se 

que seja oficiado o SERASA, para que providencie a inclusão dos nomes 

dos executados nos cadastros de inadimplentes, no valor indicado no 

cálculo de p.38v.Conste que a negativação somente ocorre em nome do 

executado, por pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.Salienta-se ainda que, em caso de 

pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer outro 

motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, para 

providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). Nesse 

sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Após, intime-se a exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147537 Nr: 3271-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTANTE SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:OAB/MT 5.841, FLAVIO MÜLLER - OAB:5841-B, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Visto,

Antes de analisar o pedido de liberação de valores de p.83/96, de acordo 

com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes 

e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 03/05/2018, às 14h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em análise ao pedido de p.55, determina-se nova tentativa de penhora e 

intimação, devendo esta ser realizada por oficial de justiça, no endereço 

informado a p. 53. Caso suspeite de ocultação, após a penhora, deverá o 

Sr. Meirinho proceder a intimação por hora certa, nos termos do artigo 252 

e 253 c/c artigo 700, §7º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se o autor para recolher o valor referente à diligência.

Caso seja negativa, intime-se o autor para promover o seguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18742 Nr: 654-25.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 (...)Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 
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queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).Defere-se ainda o pedido de p.175 e determina-se a 

penhora a termo dos imóveis registrado nas matrículas 31.116, 16.531 e 

31.196 da CRI da comarca de Diamantino e matricula n° 13.727 da CRI da 

comarca de Lucas do Rio Verde.Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação 

da penhora será feita ao advogado do executado. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente.Nomeiam-se o executado como depositário fiel, 

independentemente de outra formalidade.Conste que em relação aos 

imóveis alienados fiduciariamente e hipotecados, a penhora recairá sob os 

créditos existentes, devendo o exequente qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação 

do recolhimento das despesas para intimação.Após a lavratura do termo 

de penhora, providencie-se a intimação, pessoal ou na pessoa do 

representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de cre¬dor(es) 

hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art.799, 

do Código de Processo Civil.Com a avaliação, intimem-se as partes para, 

no prazo comum de 10(dez) dias se manifestarem.Para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser averbada a penhora 

no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do 

termo de penhora.Expeça-se carta precatória para cumprimento desta 

ordem.Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 6836-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se parcialmente os pedidos de p. 148/149.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF) e de Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI), 

sendo frutíferas quando a ambos os executados, e de Declarações de 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), com resultado 

negativo em relação ao executado Gilmar Nilson e com resultado positivo 

quanto ao executado Alcido Nilson, conforme documentos anexos.

 Determina-se que o extrato em anexo seja arquivado em pastas próprias 

na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se 

necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Expeça-se ofício à INTERMAT para que informe se há algum pedido de 

providências formulado pelos executados junto ao aludido órgão, 

objetivando titular eventuais áreas rurais, conforme solicitado à p.149.

Quanto ao pedido de levantamento do valor penhorado à p.143/144, 

verifica-se que a parte executada não foi citada acerca do bloqueio ante a 

ausência de seu endereço atualizado nos autos. Assim, antes de analisar 

o pedido, intime-se o exequente para apresentar o endereço atualizado 

dos executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, cumpra-se integralmente as decisões de p.142 e 146.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 48-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.199.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 (...)Caso a penhora da soja reste infrutífera, defere-se o pedido de 

penhora dos semoventes de propriedade do executado, identificados pelo 

relatório do INDEA (p. 388), bem como, de todo e qualquer rebanho bovino 

ou equino e de maquinas, implementos, insumos e produtos agrícolas que 

forem encontrados no imóvel rural da parte executada, desde que de 

propriedade do executado (p.394/395), nomeando-se para tanto, o 

exequente como depositário.Oficie-se o INDEA/MT para que providencie o 

bloqueio/indisponibilidade/penhora dos semoventes registrados no nome 

do executado, de modo a impedir a transferência dos mesmos.Intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.Expeça-se mandado 

para que: (a) seja realizada a remoção e depósito (em mãos do 

exequente) dos bens penhorados que estejam em poder do executado; 

(b) seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos respectivos 

bens, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da penhora e avaliação.Expeça-se o respectivo 

mandado, devendo a parte exequente providenciar o recolhimento das 

custas da diligência.Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil.Após, com o cumprimento da ordem 

ou caso seja infrutífera a penhora, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LÉO NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO 

PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO 

CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, 

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156696 Nr: 7507-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, ADELINO GUADAGNIN, 

MAURO JUNIOR DEFENTE, RITA BRIDI GUADAGNIN, OLINEIDE APARECIDA 

GRANZOTTO DEFENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob 

Primavera contra Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais 

da Região Sul – MT e outros, todos qualificados.

O exequente informa que os executados adimpliram a integralidade da 

dívida exequenda e requer a exclusão da restrição RENAJUD inserida à 

p.157 no veículo dos executados, bem como a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD à p.158/160 e a extinção do feito.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciais pagas (p.62).

Honorários como convencionado entre as partes.

Defere-se o pedido de baixa das restrições incluídas sobre o veículo 

(p.157), a qual foi realizada neste ato, conforme documento anexo.

Intimem-se os executados para informarem os dados bancários para 

levantamento dos valores bloqueados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para liberação do valor de 

p.158/160 em favor dos executados.

 Após, nada mais sendo postulado e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.71.

Suspende-se o processo em relação ao executado Luciano, nos termos 

do art.313, I, do CPC. Intime-se a esposa/executada do de cujus, para 

informar se é inventariante ou indicá-lo, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se a decisão de p. 67.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento no feito no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 2529-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.82.

 Considerando que a Defensoria Pública informa estar ciente do bloqueio e 

da restrição judicial de p.76/79, não apresentando objeções quanto ao 

levantamento do valor penhorado, defere-se o pedido e determina-se a 

expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados à p.76 em 

favor do exequente, conforme solicitado.

 Outrossim, defere-se o pedido de baixa das restrições inseridas no 

veículo do executado à p.77, a qual foi realizada neste ato, conforme 

comprovante anexo.

No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de 

Declarações de Pessoas Jurídicas (DIPJ / Simples / Inativas), com 

resultado negativo, conforme documentos em anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124717 Nr: 7287-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

É possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica 

em situações excepcionais, desde que cabalmente comprovada a sua 

condição hipossuficiência.

Desta forma, para melhor análise do pedido, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (declaração de 

imposto de renda, balanço patrimonial da empresa e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC).

Outrossim, tendo em vista que, pelo momento não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação 

do edital de citação pelo DJE.

Com o cumprimento da decisão de p.50, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117399 Nr: 8075-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DREHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON KLEBER TEIXEIRA 

NUNES - OAB:2388/TO

 (...)No mesmo ato, realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, restando infrutífera, conforme documentos 

anexos.Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do CPC, 

defere-se o pedido e determina-se que seja oficiado o SERASA, para que 

providencie a inclusão do nome da parte executada, no valor indicado no 

cálculo de p.114.Conste que a negativação somente ocorre em nome do 

executado, por pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.Salienta-se ainda que, em caso de 
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pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer outro 

motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, para 

providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). Nesse 

sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Outrossim, defere-se o pedido de 

desapensamento destes autos dos autos dos embargos à execução (ID 

135204), o qual já foi realizado, conforme certidão p.115, constando os 

autos apensados apenas no sistema.Após, intime-se a exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153987 Nr: 6235-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, ADRIANE IOLANDA LERNER 

KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18.597

 Visto,

Diante da anuência do exequente, defere-se o pedido de p.77.

Assim, expeça-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para que proceda a baixa das averbações efetivadas.

Aguarde-se o decurso do prazo da suspensão do acordo, após intime-se 

o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113070 Nr: 3684-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI MARTIN, ADENI DOS SANTOS SILVA, 

D. J. MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.57/58.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome do 

executado, a qual não logrou êxito, conforme documento anexo.

Expeçam-se ofícios conforme solicitado pelo requerente.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38234 Nr: 756-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JACQUELINE MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.168/169.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando parcialmente frutífera (R$ 42,47), 

conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101906 Nr: 1315-86.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BORGES, JOELINO JOSÉ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.110, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150392 Nr: 4575-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de penhora do veículo, que se encontra em tese em 

poder do executado (p.29).

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do sistema do 

Renajud (p.23) como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 
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endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora.

Expeça-se mandado para (a) seja realizada a remoção e depósito (em 

mãos do exequente) de veículo que estejam em poder do executado; (b) 

seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos respectivos 

bens, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da penhora e avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Caso o bem não seja localizado, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, caso não possua pessoalmente, para no prazo de 

05(cinco) dias, indicar a exata localização dos bens, sob as penas do art. 

774 do Código de Processo Civil, fixa-se multa diária R$100,00 (cem reais) 

sob o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito do exequente, até o limite correspondente ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).

Com o cumprimento da ordem ou caso não seja infrutífera a penhora, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 113321 Nr: 3701-55.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 150651 Nr: 4697-48.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TEREZINHA DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 123484 Nr: 6041-35.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LUIZA SANDRI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 649, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 178080 Nr: 9630-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO RAZIA DEL PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON AVANCI, ADÃO AVANCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 172611 Nr: 6604-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 531-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CRUZ DE MOURA, FRANCISCA MARIA 

DE ALMEIDA LIMA, MAURO SÉRGIO DE ALMEIDA LIMA DE MOURA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 124029 Nr: 6594-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA DE 

AMOIM FERRAZ JORDÃO - OAB:MT/11.657, FRANCISCO DUQUE 

DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 139604 Nr: 10031-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

MONTEZUMA - OAB:OAB/GO 40.717-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 3463-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004695-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOUZA BORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004695-90.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CLEONICE SOUZA BORDAO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

CLEONICE SOUZA BORDÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas da parte autora. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois os documentos juntados não corroboram o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Os artigos 48, §2º, 

e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural deve ser 

relativo ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 

Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou os artigos 

51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, e se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Nesse sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim dispôs: O 

segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a 

idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, momento em que 
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poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo e 

deverá orientar as demais instâncias da Justiça Federal em processos 

sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. REsp 1354908. DJ. 

09.10.2015) (grifo não consta no original) . Nesse ponto, não restou 

comprovado que a parte requerente continuou no labor rural até o 

preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício. 

Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 

55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 

Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - 

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO 

E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por 

idade, no que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se 

disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, 

ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência 

de que o labor rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 106 da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; (redação dada pela Lei 11.718/2008) V – 

bloco de notas do produtor rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (redação dada pela Lei 

11.718/2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo 

INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo códex. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005561-98.2017.8.11.0037 AUTOR: 

VALMI RODRIGUES DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,5 de março de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004409-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

acerca das informações constantes no relatório de estudo social juntado 

no id. 12051750. Primavera do Leste/MT, 5 de março de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário (a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004749-56.2017.8.11.0037 AUTOR: ANA DE LIMA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que o requerido 

não foi citado, conforme certificado no Id 11576970, redesigno a audiência 

para o dia 24/04/2018 às 13:30. Saem os presentes intimados, devendo a 

advogada trazer a parte autora e suas testemunhas independente de 

intimação. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000623-60.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AFONSO PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o 

pedido de ID 11945069, ante a justificativa apresentada, redesigno a 

audiência para o dia 24/04/2018 às 15:10. Intimem-se as partes, devendo 

o advogado da parte autora trazer ao ato suas testemunhas e a 

requerente independente de intimação. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 01 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126298 Nr: 8858-72.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSLI PIMENTEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

50/1998, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, 

DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da conversão da 

URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil.Sem custas.Honorários 

advocatícios pela parte requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158238 Nr: 8224-08.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8224-08.2015.811.0086 (Código 158238)

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono do requerente à 

fl.116. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente o requerente CELIO DOS SANTOS MACHADO 

para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o andamento do feito 

consistente na constituição de novo patrono.

Sem prejuízo, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139423 Nr: 9919-31.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE VIEIRA MARQUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9919-31.2014.811.0037 (Código 139423)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna pela intimação da 

parte requerida para o estabelecimento do benefício, tendo em vista a 

sentença proferida nos autos.

Assim, intime-se a parte requerida para que proceda à implantação do 

benefício concedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração 

de crime de desobediência.

Após, considerando a interposição de recurso, remeta-se os autos ao 

competente Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122672 Nr: 5214-24.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE LURDES GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5214-24.2013.811.0037 (Código 122672)

Vistos em correição.

Ante a informação do atual endereço de fls. 92/93, proceda-se a intimação 

da parte requerente, pessoalmente, para tomar ciência do adimplemento 

da obrigação pecuniária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124217 Nr: 6786-15.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MOREIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6786-15.2013.811.0037 (Código 124217)

Vistos em correição.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em de 

embargos (código 157089), proceda-se ao seu traslado.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125434 Nr: 8004-78.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8004-78.2013.811.0037 (Código 125434)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195068 Nr: 6365-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163649 Nr: 2049-61.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILZAN CARNEIRO ROCHA MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109791 Nr: 108-18.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROC.ESTADO-MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165788 Nr: 3057-73.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153225 Nr: 5904-82.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADACIR PEREIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. S. CELULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001038-09.2018.8.11.0037 REQUERENTE: S. O. S. CELULAR 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Trata-se da ação 

de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de cobrança c/c 

indenização de danos morais c/c tutela antecipada. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 19/06/2018, às 

14h40min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Alega na inicial que o reclamante 

possui vinculo contratual com a reclamada, sendo correntista sob os 

dados bancários agência 5782-7, conta corrente 14047-3, com titularidade 

CR Assistência Celular LTDA. Contudo, foi surpreendido por um suposto 

débito com a reclamada, visto que não consegue executar as atividades 

de praxe em que uma agência bancária oferece a seus correntistas. 

Houve várias tentativas de solucionar o litígio visto que todas infrutíferas. 

Conclui ainda que não possui qualquer tipo de débito a ser adimplido com a 

reclamada. É relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação 

da tutela, considerando que não foi juntado qualquer documento 

contundente, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual para 

análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimo a parte 

autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001071-96.2018.8.11.0037 REQUERENTE: KEILA ROCHA 

MONTEIRO REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 20/06/2018, às 10h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Alega na exordial que a reclamante desconhece o suposto 

débito na importância de R$326,04(trezentos e vinte e seis reais e quatro 

centavos), sob o contrato de n°1929985. Alega que o débito é ilegal, visto 

que não foi sequer notificada da existência do débito em comento. É relato. 

Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, não 

vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 

pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA HAGEMANN LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000317-91.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

HAGEMANN LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Inicialmente, entendo justificada a 

aparente ausência de regulação da vaga no SUS para o procedimento, 

ante a requisição de protocolização desta perante a Secretaria Municipal 

de Saúde (efetuada pela Defensoria Pública, por meio do Ofício nº 

32/DPPVA/MT/2018, Id 11430930), que se limitou em esclarecer, em 

síntese, a dinâmica interna para a demanda e a apontar a competência do 

Estado para custeá-la, sem, no entanto, especificar e orientar ao(à) 

paciente quais as providências este(a) deveria cumprir, ou mesmo indicar 

se providenciou a regulação da vaga requisitada. Ademais, não se olvide 

que o exame em análise consiste em intercorrência do tratamento 

anteriormente postulado na unidade de saúde de origem da autora (ainda 

no ano de 2016 para ambas as ressonâncias, conforme protocolo de 

entrada no Id 4732813), sendo aquele prescrito por um médico particular 

exatamente pelo fato de os réus não cumprirem a tutela satisfativa 

deferida no bojo deste processo. Posto isso, solicite-se Parecer Técnico 

do NAT, para que se pronuncie sobre a relevância terapêutica e a 

urgência do pedido complementar de Eletroneuromiografia dos membros 

superiores, encaminhando-se todas as peças deste feito. Com a resposta, 

promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 5 de 

março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8011917-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011917-24.2016.8.11.0037 REQUERENTE: THIAGO 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, entendo 

justificada a ausência de regulação do serviço no SUS para o último 

tratamento, pois a Secretaria Municipal de Saúde já está a par da presente 

demanda (conforme se denota do Ofício nº 123/DPPVA/MT/2017, da 

Defensoria Pública, no Id 10748684) e, apesar de ser a porta de entrada 

do SUS e seu órgão gestor no âmbito deste Município, além de destinatária 

local do procedimento a ser iniciado na unidade de saúde de origem do 

paciente, aquela não esclareceu quais providências adotou ou adotaria 

efetivamente para repassar a demanda à Central de Regulação Estadual. 

Dessa forma, evidenciada a necessidade superveniente da Ressonância 

Nuclear Magnética do joelho esquerdo, também corroborada pelo Parecer 

Técnico do NAT (Id’s 9281547 e 9583769, respectivamente), impõe-se o 

deferimento da tutela complementar. Ademais, considero que o exame 

consiste em meio apto a concretizar a continuidade do tratamento, sendo, 

pois, um corolário lógico para conhecimento/confirmação do diagnóstico e 

definição do tratamento mais adequado ao(à) paciente. No que tange ao 

dano potencial, também está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite 

processual. Ainda, consta dos autos que a consulta da qual adveio o 

pedido médico para a ressonância em comento foi solicitada ao SUS ainda 

em 20.07.2016, tendo sido realizada somente em decorrência do 

provimento jurisdicional antecipado. Dessa forma, não se pode penalizar 

o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e 

determinar que aguarde a dispensação de um medicamento, de uma 

consulta ou de um procedimento médico-hospitalar indefinidamente. No 

mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a soma do 

procedimento já realizado e do exame ora requerido, a priori, não 

ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a THIAGO GONÇALVES DA SILVA (qualificado(a) nos autos 

do processo), no prazo de 30 (trinta) dias, o exame Ressonância Nuclear 

Magnética do joelho esquerdo, conforme a indicação médica, sob pena de 

sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do 

CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para 

cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa 

dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Diante da inércia da parte autora em prestar contas, requisite-se 

diretamente do médico a nota fiscal faltante nestes autos, comprobatória 

do serviço contratado, com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob 

pena de responsabilidade, esclarecendo-se que já houve o pagamento e 

ainda não se prestou contas no processo. Instrua-se a requisição com 

cópia do orçamento e do alvará judicial correspondente. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NICOLAU HILBIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010897-95.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IRINEU NICOLAU 

HILBIG REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, acolho a justificativa da parte autora 

quanto à ausência de orçamentos físicos. Ademais, evidenciado o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, os 

réus também não indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação 

requerida neste processo com custo inferior ao menor preço indicado pela 

parte autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria 

Pública, cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa 

para a defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

bem como das ponderações do Município de Primavera do Leste/MT, 

através da sua Secretaria de Saúde, no que tange ao financiamento da 

saúde entre os Entes Políticos, defiro o sequestro do numerário requerido, 

somente em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), para custeio de uma consulta com neurocirurgião, 

conforme requerido pelo(a) autor(a). Deverá o Município de Primavera do 

Leste fornecer o transporte e outras eventuais providências relativas a 

esse tratamento, que se fizerem necessárias, desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado da Fazenda Pública. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se a Defensoria Pública a 

informar os dados bancários do fornecedor, no prazo de até 5 (cinco) 

dias. Em seguida, expeça-se alvará em favor do(s) fornecedor(es) com 

orçamento de menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido 

o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data, 

bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 

(dez) dias, após a realização do(s) procedimento(s). Requisite-se da 

Secretaria Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se 

do interesse do(a) paciente. Com a juntada da nota fiscal relativa à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, em não havendo incidentes, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005690-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005690-06.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VERGILIO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento provisório de sentença, 

visando a dispensação de medicamento não previsto nas listas do SUS, 

cuja consulta pública ao PJe de 2º Grau demonstrou que o processo 

atualmente está suspenso naquela instância, conforme documento anexo. 

Consigno que a tutela antecipada foi deferida no bojo da fase de 

conhecimento, bem como que foi parcialmente ratificada pela sentença, 

para determinar a dispensação do medicamento genérico em detrimento da 

marca similar requerida (Aristab 10mg). No mais, a consulta ao processo 

nº 0011925-61.2015.811.0009 demonstra que já houve bloqueio do erário 

deferido e não efetivado, pela ausência de orçamentos nos termos 

sentenciados, o que também segue reiterado neste feito. Posto isso, 

intime-se o exequente a juntar 3 (três) orçamentos da medicação 
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genérica, nos termos da sentença exequenda. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a 

conclusão do feito. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011443-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011443-53.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: MARIA DAS DORES 

MARTINS EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Intime-se a exequente a juntar o(s) seguinte(s) 

documento(s) faltante(s): 1. Comprovante do pedido administrativo ao SUS 

relativo à prestação exequenda, conforme indicado no dispositivo da 

sentença, uma vez que a cópia do formulário apresentado no Id 10837880 

consiste em cópia de um documento já anexado com a petição inicial, no 

processo de origem. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a conclusão do feito. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001167-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETULY RAIANE DOS SANTOS ROSSETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001167-14.2018.8.11.0037 REQUERENTE: KETULY RAIANE 

DOS SANTOS ROSSETTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora busca a 

dispensação do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg para 

tratamento de Síndrome Antifosfolípide (CID-10 D68). Não obstante a 

alegada urgência, constata-se, todavia, que o feito não traz a receita 

médica para o medicamento vindicado, tampouco a petição inicial e o 

relatório contêm justificativa sobre a ausência desse documento, sendo 

que a praxe judicial tem demonstrado que não se trata de Medicamento 

Isento de Prescrição Médica ((MIP), também conhecidos por venda livre, 

anódinos ou over-the-counther (OTC)). Sobre o tema, a jurisprudência tem 

se pronunciado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA 

MÉDICA ATUALIZADA EMITIDA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. 

ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA 

NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. (...) 2. Os artigos 2º, § 1º, e 

7º, I e II, da Lei 8.080/1990, tidos por violados, ostentam comando 

genérico, não sendo capazes de infirmar o fundamento do acórdão 

recorrido no sentido de que "o fornecimento dos medicamentos pleiteados 

deve ficar condicionado à apresentação de receita atualizada expedida 

por médicos vinculados ao SUS, devendo tal prescrição ser reavaliada a 

cada seis meses, a fim de se resguardar um melhor controle dos recursos 

públicos destinados a esta finalidade" (fl. 160, e-STJ), o que atrai a 

incidência analógica da Súmula 284 do STF. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421283 RJ 2013/0391312-6, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). (destaquei) 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO. MEDICAMENTO COMPROVADAMENTE 

NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PARTE. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (...) A disciplina constitucional 

relativa ao direito à saúde, tal qual inserta no artigo 196 da Constituição da 

República, impõe reconhecer seja dever da administração pública o 

fornecimento de medicamento e tratamento adequados, sempre em 

respeito à cláusula da reserva do possível, desde que apresentada 

periodicamente a receita médica. (TJ/MG, REEX: 10241140008848003 MG, 

Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/04/0015, Câmaras Cíveis/ 

5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2015) (destaquei) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ALTERAÇÃO NA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. QUANTIDADE DE FÁRMACO EQUIVOCADA. 

SENTENÇA EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL SUPRIDO PELA 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. DEVER 

CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que, em obrigação de fazer, que não há 

julgamento extra petita se o Tribunal a quo entende ser nítido o direito ao 

recebimento de medicamento reivindicado da forma como prescrito, 

considerando, entretanto, necessária a apresentação de receita médica 

como forma de fiscalização. (Ap 113376/2012, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/09/2013, Publicado no 

DJE 25/09/2013) (destaquei). REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E 

RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - APELO PREJUDICADO. 1.(...) 2. 

Imprescindível que o medicamento de uso contínuo seja fornecido pelo 

órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita 

médica original. 3. (...) (Apelação / Remessa Necessária 179709/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TJ/MT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 15/03/2017). (destaquei) Ademais, dispõe o Enunciado 

15 do CNJ o seguinte: ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, 

a justificativa técnica. (Aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, em São Paulo-SP). 

(destaquei) Não se trata de uma conveniência do juízo, mas de um 

corolário da própria lógica de um tratamento medicamentoso, para se 

assegurar que esse seja adequado, seguro e eficaz ao paciente. Diante 

do exposto, determino que a parte autora emende a petição inicial (art. 320 

do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), pela juntada do receituário do 

medicamento Enoxaparina sódica 40mg ou da justificativa para a sua 

ausência, em caso de MIP, cujo documento deverá constar, 

obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira (DCB)1 ou, na sua 

falta, a Denominação Comum Internacional (DCI)2, bem como a posologia, o 

modo de administração e o período estimado do tratamento (se possível), 

além da justificativa técnica, caso se trate de prescrição off label, nos 

termos da Lei 9.787/1999, do Enunciado 15 do CNJ e da jurisprudência. 

Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC). Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 5 de março de 2018. 

E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________ 

1 XVIII. Denominação Comum Brasileira (DCB). Denominação do fármaco 

ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária; (Art. 3º, inciso XVIII, da Lei 

6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999). 2 XIX. 

Denominação Comum Internacional (DCI). Denominação do fármaco ou 

princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde; (Art. 3º, inciso XIX, da Lei 6.360/1976, inciso incluído 

pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999).

Vara Criminal

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 287 de 1041



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117427 Nr: 8103-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CUNHA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

acusado LUCIANO CUNHA DAS NEVES, nas sanções do artigo art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 31 de 

maio de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195689 Nr: 6752-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR INÁCIO SOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 195689

Vistos.

Cuida-se de pedido de restituição apresentado por Valdir Inacio Sott.

Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido formulado 

pelo requerente.

É o relato. Decido.

Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão 

restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto 

interessarem ao processo. No mesmo diploma legal, seu art. 120 

estabelece que para a efetivação da restituição do bem apreendido não 

podem pairar dúvidas quanto ao direito do reclamante.

Compulsando os autos, verifico por meio dos documentos acostados aos 

autos que o veículo descrito na inicial realmente pertence ao requerente, 

não pairando dúvida quanto ao direito do reclamante.

Ademais, não restou demonstrada nas investigações perpetradas pela 

autoridade policial, a utilização do referido veículo no delito, em tese, 

cometido pelos réus da ação penal.

Desta forma, observa-se que não há dúvida quanto ao direito do 

reclamante e que referido veiculo não possui mais interesse ao processo, 

razão pela qual defiro sua restituição, nos termos do art. 118 e 120 do 

CPP.

P.R.I.C.

Decorrido o prazo recursal, traslade-se cópia da presente para os autos 

principais.

Cumprida a determinação acima, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (REQUERIDO)

 

1000772-13.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)

 

Autos n° 1000907-25.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000865-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CRISTINA MENIN (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000865-73.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

CAMILA CRISTINA MENIN, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, 

anteriormente a análise da liminar pleiteada, o autor requereu a desistência 

(id. 11992294). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de CAMILA 

CRISTINA MENIN, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição 

judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio. Quanto à 

baixa do nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito, tal incumbência 

cabe a parte autora, eis que procedeu a inserção administrativamente. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 
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Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCO VICENTE DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000932-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de ELCO VICENTE DOS ANJOS, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo 

‘mudou-se’ (id. 11963099. p.5). Como é cediço, em ações desse talante, é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o 

protesto, a intimação se deu por edital (id. 11963099), ou seja, sequer 

houve a tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não 

restou demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o 

esgotamento dos meios para que a intimação fosse procedida por edital. 

Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do 

devedor, bem como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo 

Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000893-41.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA S/A em desfavor de CAMILA STASIAK, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo 

‘desconhecido’ (id. 11942261). Como é cediço, em ações desse talante, é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal da devedora. Mas não é só. Compulsando os autos verifico que a 
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parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos 

autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e 

taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar 

a mora da parte devedora, bem como juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código 

de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000381-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

1000381-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1000923-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não indicou se tem interesse na designação de 

audiência de conciliação. Sendo assim, INTIME-SE a requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo informar seu interesse na 

designação de audiência de conciliação, sob pena de seu indeferimento, 

na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1000940-15.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não indicou se tem interesse na designação de 

audiência de conciliação. Sendo assim, INTIME-SE a requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo informar seu interesse na 

designação de audiência de conciliação, sob pena de seu indeferimento, 

na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 1º de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000943-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

1000943-67.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000947-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARACAVEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIR CARLOS PADOVEZZI (REQUERIDO)

 

1000947-07.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELONY BEDIN BROCCO (AUTOR)

VALTUIR BROCCO (AUTOR)

MERI BURILLE BROCCO (AUTOR)

VALDECIR BROCCO (AUTOR)

OTACILIO BROCCO (AUTOR)

VALDETE BROCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ OAB - MT7880/A (ADVOGADO)

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

CAMILA SIMOES MARTINS OAB - PR40227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

ARLETE INES ZAGO BARBOSA (RÉU)

SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME (RÉU)

CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)
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CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002995.07.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Espólio de Dalvina 

Brocco e outros Requeridos: Sorriplast Sorriso Plásticos Ltda ME e outros 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Pedido Liminar de Indisponibilidade de 

Bem Imóvel ajuizada pelo Espólio de Dalvina Brocco e seus herdeiros em 

face de Sorriplast Sorriso Plásticos Ltda ME e outros, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 

3666853), instruída com documentos (Id. 3666860 e ss). A decisão 

proferida sob o Id. 3698157 determinou o recolhimento do saldo 

remanescente relativo às custas processuais, bem como deferiu a 

expedição de ofício para averbação da pendência da demanda na 

matrícula do imóvel objeto do contrato litigioso e, por fim, designou 

audiência de conciliação perante o CEJUSC local. Certidão negativa de 

citação e intimação do requerido Adriano da Cunha Barbosa, Id. 5048413. 

Certidão negativa de citação e intimação da requerida Sorriplast, bem 

como dos requeridos Arlete Ines Zago Barbosa, Cláudio da Cunha 

Barbosa e Cláudia Cunha Barbosa, Id. 5052602. Diante das certidões 

negativas de citação e intimação dos requeridos, a parte autora requereu 

a citação por hora certa, Id. 5508948. Nova certidão negativa de citação, 

Id. 5622696. Convidado a manifestar-se novamente, a parte autora 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, bem como a citação 

por hora certa, consoante petição inserida sob o Id. 5777535. Juntada de 

ata de audiência realizada perante o CEJUSC, tendo a tentativa de acordo 

restado inexitosa face a ausência dos requeridos, Id. 5796794. O pedido 

de citação por hora certa foi indeferido, oportunidade em que 

determinou-se a intimação da parte autora para declinar o endereço 

atualizado dos requeridos, bem como redesignou-se a audiência perante o 

CEJUSC, Id. 9255970. Parte autora informa o endereço atualizado dos 

requeridos, Id. 9308860. Os requeridos manifestam-se nos autos 

requerendo a redesignação da solenidade, visto que foram intimados com 

apenas seis dias de antecedência, Id. 9855828. Por mais uma vez a 

tentativa de conciliação restou frustrada, face a ausência dos requeridos, 

Id. 9935741. Seguindo, deferiu-se o pedido da parte-ré, redesignando a 

audiência perante o CEJUSC, Id. 10165961. Ato contínuo, a parte autora, 

argumentando que os requeridos compareceram espontaneamente nos 

autos, requer seja decretada a revelia dos mesmos, consoante petição 

que consta do Id. 10251965. Sobre o pedido de revelia, os requeridos 

manifestaram-se alegando que o prazo para contestar tem como termo 

inicial a data da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 

335, inciso I do CPC, Id. 10282934. Por mais uma oportunidade, a parte-ré 

pugna pela redesignação da solenidade agendada, conforme razões 

expostas na petição que consta do Id. 10844760. Pela terceira vez a 

audiência de conciliação restou prejudicada, face a ausência dos 

requeridos, Id. 10881826. Decisão determinando à Secretaria certificar se 

houve o recolhimento das custas remanescentes, conforme determinado 

inicialmente, Id. 10945472. Certificou-se que a parte autora foi 

devidamente intimada, todavia, deixou de proceder ao recolhimento do 

saldo remanescente relativo às custas, Id. 10957790. Parte autora informa 

que já houve o recolhimento das custas, Id. 11056921. Em seguida, 

juntou-se contestação e documentos apresentados pela parte-ré, Id. 

11208468 e ss. A decisão que consta do Id. 11449983 reconheceu o 

recolhimento das custas, bem como a tempestividade da contestação. 

Ainda nesta oportunidade, diante das preliminares arguidas, determinou-se 

a abertura de vista à parte autora para impugnação no prazo legal. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, Id. 

11734911. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, 

narra a petição inicial que a ré Sorriplast é proprietária do lote rural nº 124 

e 125-A, com área de 5,00 hectares, objeto da matrícula nº 19.366 do CRI 

de Sorriso, conforme certidão da matrícula anexa a petição inicial. Em 

04/03/2004, a ré Sorriplast firmou contrato de compra e venda de quotas e 

cessão de direitos com o Sr. Cláudio da Cunha Barbosa e Sra. Arlete Ines 

Zago Barbosa, formalizando a venda de 100 mil quotas, bens imobilizados, 

instalações, contas a receber, contas a pagar, estoque, bem como a 

chácara sede da empresa, cuja titularidade pertencia também a Dalvina 

como parte da sua meação. À época da assinatura do contrato, o quadro 

social era formado pelos sócios Nery Demar Cerutti, Valdete Brocco e 

Otacílio Brocco, este último casado com Dalvina Brocco. Em 04/04/2004 o 

quadro social da ré foi alterado, retirando-se da sociedade as pessoas 

anteriormente mencionadas, passando a ser formado pelos sócios Cláudia 

da Cunha Barbosa e Adriano da Cunha Barbosa. Atualmente o quadro 

social é formado por Arlete Ines Zago Barbosa e Cláudio da Cunha 

Barbosa. Em 05/09/2014, Dalvina veio a óbito, tendo sido realizada 

escritura de inventário e partilha, servindo como inventariante o Sr. Otacílio 

Brocco, e sendo herdeiros Valtuir Brocco, Selony Bedin Brocco, Valdecir 

Brocco, Meri Burille Brocco e Valdete Brocco. Após o óbito de Dalvina, os 

herdeiros descobriram que o imóvel objeto da cessão de direitos não havia 

sido transferido para o nome de Nery Demar Cerutti e Valdete Brocco, 

sendo ainda alvo de processo de regularização de ocupação junto ao 

INTERMAT. Logo concluem que se está diante de ato nulo de pleno direito, 

eis que houve transferência de quotas da Sorriplast para os novos 

sócios, transferindo junto o imóvel, sem outorga uxória da Sra. Dalvina. 

Pois bem. Ao ofertar contestação, a parte-ré preliminarmente impugna o 

valor atribuído à causa, ao argumento e que a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que, em ação de natureza patrimonial, o valor atribuído 

à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a 

demanda. Prosseguem afirmando que o valor atual do imóvel onde se 

encontra sediada a Sorriplast atinge o montante de R$ 3.900.000,00 (três 

milhões e novecentos mil reais), conforme laudo que instrui a contestação 

apresentada, razão pela qual impugnam o valor atribuído à causa, 

requerendo o acolhimento da preliminar apresentada. Do exame da peça 

inaugural, verifica-se que a parte autora pretende a declaração de 

nulidade do contrato de compra e venda firmado entre Nery Demar Cerutti, 

Otacílio Brocco e Valdete Brocco Ceruti, na condição de vendedores e 

Cláudio da Cunha Barbosa e Arlete Inês Zago Barbosa, na condição de 

compradores, relativamente a 100 mil quotas do capital social da empresa 

Sorriplast, bem como todos os bens imobilizados – instalações, contas a 

receber, contas a pagar, estoque de mercadorias, chácara sede da 

empresa com área de 5 hectares, cuja cópia encontra-se anexada sob o 

Id. 3666968. Veja-se que a cessão das quotas se deu pelo valor nominal 

do capital social integralizado, o qual, evidentemente não corresponde ao 

valor patrimonial da cessão. Nessa esteira e, considerando que a parte 

autora, ao atribuir o valor a causa, tomou por base o valor nominal da 

cessão, evidentemente que não corresponde ao proveito econômico 

pretendido com a presente ação, razão pela qual, urge acolher a preliminar 

arguida. Portanto, acolho a preliminar arguida e, diante do laudo de 

avaliação que instrui a peça contestatória, fixo o valor da causa em R$ 

3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil), devendo a parte autora ser 

intimada a proceder o recolhimento das custas remanescentes no prazo 

legal, sob pena de extinção da ação. Mas não é só. Seguindo, os 

requeridos afirmam ainda a necessária e obrigatória presença do Sr. Nery 

Demar Cerutti no polo passivo da presente ação. Como se vê, trata-se de 

hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o qual decorre de 

imposição legal, ou ainda, da natureza da relação jurídica, sendo que, 

nestas hipóteses ao autor não resta alternativa senão a formação do 

litisconsórcio. Nesse sentido, “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 

JURÍDICO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VENDA E COMPRA DE 

COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. I- Demanda que deve ser 

promovida contra todos aqueles que figuraram na avença, notadamente a 

esposa do apelante. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 

Aplicação do disposto no art. 47 do CPC. Nulidade do processo 

reconhecida de ofício para inclusão na esposa do recorrente no polo 

passivo da ação. II- Possibilidade, em princípio, de violação do direito 

alegado pelo recorrente. Cotas sociais herdadas pela alienante, pelo 

regime de bens adotado (comunhão universal), que também pertenciam ao 

recorrente. Venda, em relação à participação do recorrente nas cotas, a 

"non domino". PROCESSO ANULADO.” (TJSP; Apelação 

0003829-46.2013.8.26.0547; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita do Passa 

Quatro - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/10/2015; Data de 

Registro: 03/11/2015) Por derradeiro, considerando que a pessoa de Nery 

Demar Cerutti figurou como vendedor no contrato de compra e venda que 

ora se pretende ser declarado nulo, dúvida não subsiste sobre a 

necessidade de inclusão do mesmo no polo passivo da presente 

demanda, razão pela qual, após efetuado o recolhimento das custas 

processuais remanescentes, determino à Secretaria que providencie a 

citação do mesmo para integrar a presente lide. Já como preliminar de 

mérito, os requeridos alegam, com fundamento no art. 1649 do CC, a 

decadência do direito dos autores. Relativamente ao tema em apreço, é 

imperioso destacar a existência de acirrada discussão jurídica. Com o 

advento do Código Civil de 1916, houve uma divisão rígida e formal entre 
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os atos nulos (artigo 145) e os atos anuláveis (artigo 147). Seguindo, 

fazendo-se uma interpretação literal do artigo o art. 169 do CC, tem-se que 

a nulidade é imprescritível. Entretanto, há doutrina que perfilha de 

entendimento diverso, sustentando não haver direitos patrimoniais 

imprescritíveis, aplicando-se, pois, o prazo prescricional geral de 10 (dez) 

anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Relativamente aos 

negócios anuláveis, o CC/2002 reuniu no artigo 178 os prazos 

decadenciais para se pleitear a anulação do negócio, consignando 

expressamente seus respectivos termos iniciais. Entrementes, quando a 

lei dispõe ser o ato anulável, sem estabelecer o prazo decadencial, este 

será aquele previsto no art. 179 do CC, isto é, 02 (dois) anos a contar da 

data da conclusão do ato. O caso concreto em exame cuida-se de típico 

caso de anulação de negócio jurídico, cujo prazo a ser observado é 

aquele previsto no art. 179 do CC, a vista de ausência de prazo específico 

insculpido no artigo antecedente. Nessa esteira, resta evidente que tendo 

a cessão das cotas ocorrido em 04/03/2004, o prazo para se postular a 

anulação do negócio jurídico já ultrapassou em muito aquele prazo previsto 

pelo art. 179 do CC. Para que não paire dúvidas e, considerando que a 

parte-ré fundamenta sua preliminar na disposição contida no art. 1649 do 

CC, urge destacar que sob a ótica da prescrição, também encontra-se 

fulminado o direito de ação, uma vez que a Sra. Dalvina Brocco veio a 

óbito em 05/09/2014 (Id. 3666890, pág. 01), de maneira que ao tempo do 

ajuizamento da presente ação já havia decorrido o prazo de 02 (dois) 

anos desde o fim da sociedade conjugal. Para arrematar, é válido anotar 

ainda a desnecessidade da outorga uxória quando da celebração do 

compromisso de compra e venda firmado por apenas um dos cônjuges, 

eis que se trata de relação pessoal e obrigacional, e não real. A 

imprescindibilidade de referida outorga advém quando da lavratura da 

respectiva escritura pública. Pelo exposto, com fundamento no art. 179 do 

CC, reconheço a decadência do direito dos autores, pelo que julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do 

CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

equitativamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 

85, § 8º do CPC. Considerando que posteriormente ao acolhimento da 

preliminar relativo ao litisconsórcio passivo necessário houve o 

reconhecimento da decadência, com a consequente extinção do 

processo, tenho que, por ora, desnecessária a citação de Nery Demar 

Cerutti para integrar o polo passivo da presente ação. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo provocação do interessado no que 

pertine aos honorários de sucumbência, proceda-se na forma do art. 523 

do CPC, alterando-se previamente a classe dos autos junto ao sistema 

PJE. Nada sendo requerido no prazo acima, ao arquivo, mediante as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 1º 

de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Autos nº 1004110.29.2017.8.11.0040 Vistos etc. Haja vista que os 

documentos que instruem o pedido de reconsideração não se mostram 

suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica da ré, notadamente 

por se tratar de demonstrativos do exercício financeiro do ano de 2016, o 

que pode não retratar a atual situação econômico-financeira da autora, 

indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão inicialmente 

proferida. Decorrido o prazo sem recolhimento das custas devidas, 

certifique-se e conclusos os autos. Às providências. Sorriso/MT, 1º de 

Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001206-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.M. BARBOSA - MERCEARIA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001206-36.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. 

Cuida-se de tutela provisória com pedido de arresto promovida por 

ATACADÃO S/A em desfavor de D.M. BARBOSA MERCEARIA - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada com os documentos de id. 

5418863 e ss. Entre um ato e outro, através do petitório de id. 10359523, 

as partes juntamente com o Sr. Mezaque Barbosa, informaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a 

suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. Homologou-se o 

acordo entabulado e suspendeu-se o feito (id. 10520713). Através do 

petitório de id. 11767997, o autor noticiou o cumprimento integral da 

obrigação assumida pelos demandados, pugnando pela extinção do feito 

(id. 11767997). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do 

débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma 

do Provimento n° 42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 1º de Março de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001427-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001427-53.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

PAN S/A em desfavor de ELEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Deferiu-se a liminar pleiteada na exordial, id. 1658981. Entre 

um ato e outro, o autor requereu a desistência (id. 11518025). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO proposto por BANCO PAN S/A em desfavor de ELEANDRO 

GARCIA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida. CUSTAS, se houver, 

pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema 

PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que 

inexiste qualquer determinação de bloqueio. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 1º 

de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003990-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003990-83.2017.8.11.0040 

AUTOR: GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA RÉU: PLINIO SCATOLIN Vistos 

etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

com pedido de partilha de bens, e guarda, visitas e alimentos ajuizada por 

Gleydiane Ferreira da Silva, por si e representando os menores Emily 

Kamili Scatolin, Laura Rafaeli Scatolin e Pedro Rafael Scatolin em desfavor 

de Plinio Scatolin, todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada dos 

documentos de Id. 9295387 e ss. Entre um ato e outro, em Id. 11047195, 

as partes entabularam acordo com relação a dissolução de união estável, 

guarda, visitas e alimentos em favor dos menores, bem como com relação 

a partilha dos bens do casal, pugnando pela homologação e extinção do 

feito. Instado a manifestar-se, o Parquet opinou favoravelmente a 

homologação do acordo, Id. 11226999. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO, NO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Assim, ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, estando 

resguardados os direitos indisponíveis dos menores Emily Kamili Scatolin, 

Laura Rafaeli Scatolin e Pedro Rafael Scatolin, conforme também ratificado 

pelo agente ministerial, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença 

homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, proposta por Gleydiane Ferreira da Silva 

em desfavor de Plinio Scatolin, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS EX LEGIS, nos termos do art. 90, 

§2º e §3º, do CPC, eis que INDEFERIDO o benefício da justiça gratuita às 

partes. HONORÁRIOS conforme pactuado entre as partes. DECLARO esta 

PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 28 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTUS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 293 de 1041



BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Passo a relatar o 

processo a partir da última decisão proferida nos autos por este Juízo, 

conforme se infere do Id. 11050767: Recuperandas manifestam-se sobre 

as afirmativas feitas pela credora Oro Agri Brasil Produtos para 

Agricultura Ltda negando a prática de atos fraudulentos. Ao final, 

requerem que após a autuação em apartado, lhes seja oportunizado prazo 

razoável para apresentação de defesa, Id. 11053621. Edital de 

Convocação de Assembleia Geral de Credores e Aviso aos Credores 

sobre a Consolidação do Quadro Geral, Id. 11112015. Manifestação do 

Administrador Judicial quanto ao Edital confeccionado, requerendo seja 

declarada a nulidade do mesmo, determinando-se a publicação do edital de 

convocação para a Assembleia, visto ser desnecessária a publicação do 

quadro geral de credores na oportunidade, Id. 11182698 e ss. A credora 

Ravenala S/A peticiona nos autos informando sobre o término do stay 

period estabelecido pelo art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, requerendo 

seja decretado o término do período de suspensão e, via de 

consequência, permitindo aos credores fiduciários a continuidade das 

execuções extrajudiciais, tudo conforme consta da petição inserida sob o 

Id. 11187905 e documentos que a instruem, Id. 1187932 e ss. Decisão 

proferida nos autos do AI 1010550.64.2017.8.11.0000, sendo agravante 

Valuation Consultoria Empresarial Ltda e outras, tendo o pedido de 

reconsideração sido negado, mantendo-se a liminar exarada por seus 

próprios fundamentos, Id. 11218617. Decisão proferida nos autos do AI 

1013478.85.2017.8.11.0000 interposto pela credora Nufarm Indústria 

Química e Farmacêutica Ltda, tendo o Exmo Des. Relator considerando 

prejudicada a questão objeto do recurso, visto que a decisão agravada foi 

objeto do AI 150.161/2017, no bojo do qual deferiu-se a liminar para 

suspender a realização da assembleia geral de credores, Id. 1433142. 

Seguindo, determinou-se à Secretaria a adoção das providências 

necessárias à retificação do edital, bem como determinou-se a intimação 

das Recuperandas, do Administrador Judicial e, por fim, do MPE para 

manifestarem-se sobre o pedido que consta do Id. 11187905 (Id. 

11352833). Confecção do novo edital de convocação da Assembléia 

Geral de Credores, Id. 11446179. Oro Agri Brasil Produtos para Agricultura 

Ltda requerendo a análise do pedido contido na petição de Id 11044804, 

conforme Id. 11480410. Recuperandas peticionam nos autos afirmando 

que, ao alienarem seus produtos (grãos e insumos agrícolas), por ocasião 

da emissão de Notas Fiscais lhes tem sido exigido a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos (art. 14 do Regumaneto do ICMS/MT). 

Seguem afirmando que por possuírem dívidas fiscais, em sua maioria já 

parceladas, a certidão possui efeitos negativos, o que acarreta a perda de 

qualquer benefício fiscal, sendo obrigada a recolher um percentual de 

20,11% de tributos sobre suas operações de comercialização. Assim, 

alegando que referida carga tributária tem onerando as Recuperandas e, 

via de consequência dificultando sua recuperação financeira, requerem a 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para determinar que 

a SEFAZ emita a Certidão Positiva de Débito com efeitos negativos nos 

termos do art. 14 do RICMS, Id 11574895, instruída com documentos Id. 

11574909 e ss. Recuperandas manifestam-se sobre o pleito formulado 

pela credora Ravenala S/A no que se refere ao decreto de término do stay 

period, requerendo seja prorrogado o prazo de blindagem até a realização 

da Assembléia Geral de Credores, Id. 11597729. Juntada do acórdão 

proferido nos autos do AI 1013478.85.2017.8.11.0000, o qual não foi 

conhecido, Id. 11660269. Credora Valuation Consultoria Empresarial Ltda e 

outros, requer seja autorizada sua participação e o exercício de voto em 

separado, pelo valor total de seu crédito, Id. 11789455. Administrador 

Judicial manifesta-se sobre o pedido apresentado pela credora Ravenala 

S/A, conforme Id. 11811308. Em seguida, Administrador Judicial requer a 

expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

(JUCEMAT) para que se manifeste acerca da inclusão, bem como a data 

da mesma, da expressão “em Recuperação Judicial”, ou ainda, que a 

Secretaria da Vara certifique se houve resposta pela JUCEMAT, Id. 

11814792 e ss. Nova manifestação da credora Ravenala S/A sobre o 

requerimento anteriormente formulado pela decretação do encerramento 

do período de blindagem, Id. 11915299. É o breve relato. Decido. 

Relativamente ao requerimento formulado pela credora Ravenala S/A pela 

decretação do término do período de suspensão, permitindo-se, por 

conseguinte, aos credores fiduciários a continuidade das execuções 

extrajudiciais (Id. 11187905), verifico que, inobstante o teor da deliberação 

que consta do Id. 11352833), a Secretaria da Vara deixou de providenciar 

a intimação do Ministério Público Estadual, conforme determinado. Pelo 

exposto, previamente ao exame do pedido referido, devolvo os autos à 

Secretaria para que esta providencie imediata vista dos autos ao órgão 

ministerial para manifestação, Por oportuno, advirto a Secretaria para 

acautelar-se, evitando-se tais negligências quanto ao cumprimento das 

ordens judiciais, notadamente em processos dessa espécie – complexo e 

que regula várias relações jurídicas -, cuja tramitação deve ser célere, 

alinhada e transparente. Quanto ao pedido da credora Oro Agri Brasil 

Produtos para Agricultura Ltda (Id. 11480410), por mais uma vez anoto 

que já foi objeto de análise por este Juízo. Portanto, reitero os termos da 

decisão proferida sob os Ids. 10993936 e 11001538, devendo a credora 

ser novamente intimada (Id. 10994388) para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, providenciar as cópias necessárias para formação imediata 

dos autos em apartado, conforme já determinado alhures. Passo ao exame 

do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado. Segundo 

as Recuperandas, ao alienarem seus produtos (grãos e insumos 

agrícolas), por ocasião da emissão de Notas Fiscais lhes tem sido exigido 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (art. 14 do Regulamento 

do ICMS/MT). Dizem que, por possuírem dívidas fiscais, em sua maioria já 
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parceladas, a certidão possui efeitos negativos, o que acarreta a perda de 

qualquer benefício fiscal, sendo obrigada a recolher um percentual de 

20,11% de tributos sobre suas operações de comercialização. Em razão 

disso, afirmando que esta circunstância vem dificultando sua recuperação 

financeira, requerem a concessão da tutela de urgência de natureza 

cautelar para determinar que a SEFAZ emita a Certidão Positiva de Débito 

com efeitos negativos nos termos do art. 14 do RICMS. De pronto, 

destaca-se que o pedido em exame não merecer prosperar. Com efeito, 

existe uma tendência das empresas em recuperação, diante de qualquer 

lesão ou ameaça de direito, em reclamar ao Juízo da recuperação. 

Todavia, urge lembrar que as Recuperandas estão em pleno 

funcionamento. Desse modo, embora o princípio da preservação da 

empresa, previsto no art. 47 da LRF tenha conteúdo amplo, não deve ser 

interpretado extensivamente a ponto de colocar as Recuperandas em 

situação de vantagem em relação às demais empresas. Melhor dizendo, 

as Recuperandas somente fazem jus aos benefícios previstos na Lei de 

Recuperação e Falência, dentro os quais não se inclui a emissão de 

certidão positiva de débitos fiscais com efeitos negativos, a teor do art. 

206 do CTN. “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso 

de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa.” Segundo dispõe o § 7º do artigo 6º da LFR, 

as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial, embora a possibilidade de prosseguimento da 

execução fiscal, aliada à preferência do crédito tributário, não se 

constituem em autorização automática para a prática de todos os atos 

executórios, vez que é sabido que a própria jurisprudência do STJ é do 

entendimento de que a tomada de medidas constritivas pode atrapalhar o 

cumprimento do plano de recuperação judicial. Apenas por esta razão, isto 

é, pelo fato de os débitos fiscais não estarem sujeitos ao processo 

recuperacional, já haveria motivo suficiente para indeferimento do pedido 

formulado, devendo as Recuperandas formularem a pretensão relativa a 

certidão positiva com efeitos negativos ao Juízo competente. Mas não é 

só. Também urge anotar que as Recuperandas sequer instruíram o 

requerimento alinhavado com documentos hábeis a demonstrar o valor do 

passivo fiscal, de modo que este Juízo não tem condições de avaliar a 

presença dos de qualquer das hipóteses legais autorizadoras da emissão 

da certidão pretendida, nos termos do art. 206 do CTN. Nessa esteira, 

considerando que a pretensão em voga – emissão de certidão positiva 

com efeitos negativos – art. 14 RICMS - é totalmente alheia ao 

procedimento recuperacional, indefiro o pedido formulado na petição 

inserida sob o id. 11574895. Sobre o requerimento apresentado pela 

credora Valuation Consultoria Empresarial Ltda e outros, no que tange a 

sua participação na Assembleia Geral de Credores e a autorização para 

exercício do voto em separado (Id. 11789455), certifique a Secretaria o 

andamento processual da Impugnação de Crédito registada sob nº 

1001736.40.2017.8.11.0040 e, imediatamente após, intime-se o 

Administrador Judicial para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Oportunamente, tornem os autos imediatamente conclusos para análise do 

pleito apresentado. Atenda-se a Secretaria o requerimento formulado pelo 

Administrador Judicial sob o Id. 11814792, oficiando-se a JUCEMAT para 

que apresente as informações solicitadas no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Sorriso/MT, 01 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTUS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 
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(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

1003476-67.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Administrador Judicial para manifestação. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001450-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (REQUERENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

1001450-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, id n.º 

11373587, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004297-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLORINDO BALDO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

 

Autos n. 2403-09.2018.811.0040 - Código Apolo: 187161. Vistos etc. 

RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC. DIGA o 

embargado no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 1º de Março de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006114-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR CONCEICAO (REQUERIDO)

 

1006114-39.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002284-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUCIA COENGA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1002284-02.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005718-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. P. (REQUERENTE)

M. A. D. S. N. (REQUERENTE)

C. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. -. S. C. D. M. (REQUERIDO)

U. A. D. R. C. D. T. M. (REQUERIDO)

B. B. A. D. B. L. (REQUERIDO)

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO)

LEONARDO DRUMMOND OAB - RJ151014 (ADVOGADO)

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

 

1005718-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 5 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

1003540-43.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003053-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

 

1003053-73.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GIORDANA OLIVEIRA BRUNNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Autos n. 1000765-21.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e 

pedido de tutela de urgência ajuizada por ANDRÉ GIORDANA OLIVEIRA 

BRUNNO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é 

titular da Unidade Consumidora n. 6/1777720-2. Segue narrando que, em 

25/10/2017, os funcionários da requerida compareceram na unidade 

consumidora e informaram que seria necessário realizar a troca do 

medidor, o que fora feito, oportunidade em que foi lavrado o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI n. 624729, onde constou que a anormalidade 

era decorrente de ligação invertida – intervenção de terceiros, durante o 

período de 04/2015 à 10/2017, totalizando 5.934 kwh a recuperar, o que 

corresponde ao valor de R$ 4.915,77 (quatro mil, novecentos e quinze 

reais e setenta e sete centavos). Continua afirmando que, recebeu fatura 

no valor de R$ 4.915,77 (quatro mil, novecentos e quinze reais e setenta e 

sete centavos), com vencimento em 20/02/2018, razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do débito registrado na Unidade Consumidora 

n. 6/1777720-2, bem como se abstenha de efetuar o corte do 

fornecimento da energia elétrica e inserção do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. A inicial veio instruída com os 

documentos de id. 11825287 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo 

que os requisitos exigidos encontram-se presentes, eis que demonstrado 

que a cobrança decorre de consumo em kwh recuperado (id. 11825337). 

Portanto e, em se tratando de débito pretérito, o STJ consagrou 

entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento do serviço, 

in verbis: “(...) É ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos (...)” 

(STJ – 2ª T. MC 16.655/SP. Rel. Ministro Humberto Martins. J. 14/12/2010. 

DJe 04/02/2011). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. 

INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 
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concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. Precedentes STJ. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014) Válido destacar ainda, 

que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade 

da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que constatado 

a legalidade da cobrança, poderá ser exigida futuramente com correção e 

sem prejuízo à concessionária demandada. Ademais, importante ressalvar 

também que o fornecimento de energia se trata de serviço essencial, de 

modo que, estando a dívida sendo discutida em juízo, não se mostra 

razoável a interrupção. Por consequência lógica, mostra-se incabível 

também a negativação do nome/cpf do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito pela dívida em discussão. Nesse sentido, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão 

judicial do débito impede a inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica no seguinte acórdão, assim 

ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há 

como assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA 

ou no SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação 

judicial - Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 

790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO 

CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. 

SPC. INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL 

RECURSO ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando 

a dívida em juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos 

órgãos controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, 

Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Ante o exposto, 

demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR que a demandada se abstenha 

de efetuar a suspensão do fornecimento de energia na unidade 

consumidora n. 6/1777720-2, bem como de efetuar a inscrição do 

nome/cpf do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem prejuízo, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 14 de Maio de 2018, às 08h45min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. ANOTE-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 1º de Março de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000977-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR STEFFLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XIMANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

 

1000977-13.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002485-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

 

1002485-91.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.610,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001765-90 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001807-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS OAB - PR15711 

(ADVOGADO)

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - SP67721 (ADVOGADO)

 

1001807-76.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001910-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SALOMAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1001910-83.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 5 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001666-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSÉ ERD (RÉU)

ELOY ANTÔNIO ERD (RÉU)

ELOCIR ERD (RÉU)

ELODIR PEDRO ERD (RÉU)

MÁRIO ERD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001666-23.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002832-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. A. (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002832-90.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002505-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. D. M. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que eu oficial de justiça 

baixo assinado de posse do r. mandado de Intimação, extraído dos autos 

acima declinado, não foi possivel dar cumprimento ao mandado uma vez 

que no bairro São Francisco, não consta rua Isabel e nem Santa Izabel, 

que segundo moradores estes não conhecem tal rua naquele local. Assim 

sendo devolvo o r. mandado para as devidas providencias. O referido é 

verdade e dou fé./// SORRISO/MT, 28 de fevereiro de 2018. MARCELO DO 

NASCIMENTO CABRAL Oficial de Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARACY BIRCK SAUSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LOURENCO (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000976-91 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

1002111-41.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de março de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137857 Nr: 9555-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 Autos nº 2443-59.2016.811.0040 Código. 146908

 Vistos etc.

 Cuida-se de Divórcio Direto c.c Pedido de tutela Antecipada de Separação 

de Corpos c.c Alimentos Provisórios, Guarda de Filhos Menores e Partilha 

de Bens ajuizada por Dulce Ghelen Lohmann em face de Volmar Lohmann, 

ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos descritos 

na inicial.

 À fl. 80, homologou-se o acordo parcial firmado (fls. 42/43), o qual 

disciplinou o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato, guarda, 

alimentos e direito de visita.

 Seguindo, por ocasião da audiência de mediação realizada perante o 

CEJUSC local, as partes, devidamente representadas por seus 

Advogados, compuseram-se amigavelmente (fls. 101/101verso), 

requerendo a juntada do termo de partilha pormenorizado e devidamente 

instruído com as documentações necessárias no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Convidado a manifestar-se, o MPE opinou pela homologação da avença, 

fl. 106.

 Juntada do termo de partilha de bens e dívidas, fl. 109/116.

 É o breve relato. Decido.

 Considerando que o filho menor do casal alcançou a maioridade no 

decorrer do tramite processual, aliado ao parecer favorável do MPE, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 101/102 e 109/116), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença 

homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

 Nada tendo acordado as partes, custas processuais pro rata.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, às 
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providências. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediatamente as baixas e 

cautelas de praxe.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22783 Nr: 3028-34.2004.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMBROZ S/A INDUSTRIA MECANICA E 

METALURGICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BRIDI - OAB:30718

 “Vistos etc. Tendo em vista que, realizado o pregão tanto as partes como 

seus respectivos Patronos não se fizeram presentes, devolvo os autos 

em Cartório a fim de que seja certificado se os Advogados foram 

devidamente intimados acerca da última decisão proferida nos autos, bem 

como a eventual existência de petição a ser juntada neste processo. 

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença, se for o 

caso. Intimem-se. Às providências.’

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89753 Nr: 1360-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NELSON RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, 

MIRELI SILVA - OAB:14.440/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183460 Nr: 11239-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRÉ ALBRECHT - 

OAB:53186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta ACOLHO o pedido 

inicial e, com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 911/69, consolido nas 

mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos dos seguintes bens: 

“MÁQUINA CARREGADEIRA, MARCA VOLVO, L60, ANO 2014, SÉRIE 

VCE0L60FTE0072711; MÁQUINA CARREGADEIRA, MARCA VOLVO, L60, 

ANO 2014, SÉRIE VCE0L60FCE0072691; RETROESCAVADEIRA, MARCA 

VOLVO, MODELO BL60 4X4, ANO 2014, SÉRIE VCE0b60BJ02123223”, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial dos 

mesmos. Por fim, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido feito pelo requerido 

em sede de contestação, apenas no que tange ao expurgo de eventual 

cobrança cumulada de correção monetária (súmula 30 do STJ), juros 

moratórios e multa.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no que se refere 

aos bens supramencionados.Sem prejuízo, com relação ao bem 

remanescente que ainda não foi apreendido, qual seja a MÁQUINA ROLO 

COMPACTADOR DE SOLO indicada na exordial, intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Tendo em vista 

que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §º 2, do NCPC, dos quais caberá ao autor o pagamento de 70% e, 

o restante, isto é, 30%, ao réu.DECLARO PUBLICADA a sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento nº 42/2008/CGJ/MT.Transitada em julgado, observadas as 

formalidades legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente 

devidas, arquivem-se.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 01 de Março de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145056 Nr: 1454-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, OAC, AMC, NB, LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

PAULO HENRIQUE BETONI - OAB:14.202, SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125519 Nr: 2713-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, GUILHERME TOSHIHIRO TAKESHI - OAB:276.388/SP, 

MARCOS HOKUMURA REIS - OAB:192.156/SP, Sidney Pereira de 

Souza Junior - OAB:SP/182679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3483-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação à penhora, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou infrutifera, sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145056 Nr: 1454-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, OAC, AMC, NB, LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

PAULO HENRIQUE BETONI - OAB:14.202, SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE/CREDORA, de que os autos encontram-se disponível na 

secretaria para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146811 Nr: 2392-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3168-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3168-58.2010.811.0040

 ESPÉCIE: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE RÉ: NELSON SILVEIRA AVES

CITANDO(A, S): NELSON SILVEIRA AVES, CPF nº 830.713.931-72, 

brasileiro, motorista

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 11.087,79

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Em razão de um instrumento contratual, o autor, 

como financiador, concedeu ao requerido um crédito inicial de R$ 

7.387,36, para que fosse adquirido, com alienação fiduciária ao primeiro, 

pelo crédito fornecido, o seguinte bem móvel: VEÍCULO MARCA YAMAHA, 

MODELO FACTOR, YBR 125E, CHASSI 9C6KE121090017155, PLACA NPN 

6469, RENAVAM 167382390, COR AZUL, 2009/2009, GASOLINA. O 

requerido obrigou-se a pagar seu débito em 48 parcelas mensais iguais, 

originárias de R$ 261,72, vencendo-se a primeira parcela em 26/07/2009 e 

a última em 26/06/2013. Deixou, no entanto, o requerido, de cumprir o 

prometido, deixando de quitar a 8ª parcela, vencida em 26/02/2010 e 

subsequentes. A mora está demonstrada pela notificação anexa aos 

autos, tenso sido infrutífera a cobrança amigável, vem o autor, senhor de 

direito real, formular o presente pedido de busca e apreensão do veículo 

mencionado, nos termos dos artigos 1º e 3º do Decreto Lei 911/69. 

Esclarece que o débito contratual pendente, é de R$ 11.087,79.

 DESPACHO: Vistos etc. CITE-SE POR EDITAL. Transcorrido o prazo sem 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO A 

DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO/MT PARA CURADORA 

ESPECIAL AO RÉU CITADO POR EDITAL, que deverá ser intimada 

pessoalmente desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Após, especifiquem as partes as eventuais 

provas que pretendam produzir ,  JUSTIFICANDO SUA 

IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 2 de março de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 5954-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE ROSSI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, ATENDER o 

pedido do senhor perito de fls. 441/442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144471 Nr: 1119-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA 
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CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89753 Nr: 1360-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NELSON RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, 

MIRELI SILVA - OAB:14.440/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 2259-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 10974-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149630 Nr: 3953-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 3950-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3950-26.2014.811.0040 (Cod. 111990)

 Vistos etc.

 Considerando que possuindo a parte/ou interessado procurador 

devidamente constituído nos autos, escorreita a certidão de fl. 47, não 

havendo que se falar em nulidade da mesma. Por conseguinte, 

intempestivo os embargos de declaração manejado, razão pela qual deixo 

de acolhê-lo e determino o imediato arquivamento doas autos, podendo a 

parte interessada, se entender pertinente, manejar novo pedido de 

retificação de registro.

Às providências.

Sorriso/MT., 20 de fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92221 Nr: 3776-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 
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Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA, 

ADALBERTO MEZADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Exequente para 

manifestar-se nos autos requereundo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3272-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLI FLAVIA CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86128 Nr: 5543-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIRA TREVISAN RODRIGUES, ADRIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGUES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que até a presente data não houve qualquer 

manifestação da inventariante conforme determinado à fl. 403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29214 Nr: 3620-44.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato. Decido.Examinando os autos em epígrafe, verifico que o 

mesmo se arrasta desde o ano de 2005, sendo imperioso seu 

encerramento, inclusive como forma de desonerar eventuais bens de 

terceiros.Entretanto, para homologação da partilha, reitero a necessidade 

de juntada das certidões negativas das fazendas públicas Federal e 

Estadual, sendo que para tanto concedo à inventariante o prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias.Ante a possibilidade de esvaziamento do 

patrimônio dos de cujus e os constantes obstáculos impostos ao 

encerramento do presente arrolamento, por ora, indefiro todo e qualquer 

requerimento de autorização para transferência dos bens móveis e 

imóveis, independentemente dos documentos apresentados.Certifique a 

Secretaria o cumprimento de todas as deliberações exaradas na decisão 

anterior, fls. 282/287.Ante o depósito judicial da cota parte do herdeiro 

Marcelo Pedro Salvador na empresa Rossil Comércio de Combustível Ltda, 

intime-se o terceiro/credor Cláudio Gall para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.Às providências.Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92619 Nr: 4314-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 4.942,14.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o disposto no art. 854, § 3º do CPC, 

haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

positivo no valor de R$ 4.942,14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31300 Nr: 479-80.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELE DUTRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line no valor de R$ 

190,20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 2692-64.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARGENTO CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY MÁRCIO SOARES DE 

SOUZA - OAB:PA/7.701

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

para manifestar-se nos autos, com a máxima urgência, acerca do 

despacho proferido nos autos da Carta Precatória n.º 

7473-63.2013.814.0051, providenciado o devido preparo da mesma no 

Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146568 Nr: 2260-88.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

SORRISO MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17381/O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Desta feita, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.No mais, atente-se a requerente as disposições legais 

previstas nos art. 213 e seguintes da Lei de Registros 

P ú b l i c o s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 21 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107138 Nr: 10146-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10146.46.2013.811.0040 (Cod. 107138)

 Vistos etc.

 Em atenção à solicitação do MPE, designo audiência de tentativa de 

conciliação perante o CEJUSC local para o dia 14 de Maio de 2018, às 

08:00 horas. Resultando frutífero a composição amigável entre os 

litigantes, colha-se o parecer do MPE e conclusos. Caso contrário, tornem 

os autos conclusos imediatamente.

 Intimem-se. Notifique-se o MPE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97169 Nr: 9172-43.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA SENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9172.43.2012.811.0040 (Cod. 97169)

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Haja vista que até a presente data não houve a triangularização da 

relação processual, a vista da ausência da citação da parte-ré, 

HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pela parte autora e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos na 

espécie.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126854 Nr: 3506-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

PAULO CÉSAR DA ROSA GÓES - OAB:18021-A, RODRIGO FRASSETTO 

GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3506.56.2015.811.0040 (Cod. 126854)

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Examinando os autos em comento, resta flagrante a desídia da parte 

autora, visto que, mesmo intimada, deixou de providenciar o necessário à 

citação da parte-ré, o que demonstra claramente seu desinteresse com 

relação ao prosseguimento da presente ação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

 Custas pela parte autora. Honorários advocatícios indevidos na espécie.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 185991 Nr: 1686-94.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Aparecida Lorenncini - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1530 Nr: 829-49.1998.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE BORTOLI LIBRELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos nº 829-49.1998.811.0040 – Código Apolo: 1530.

 Vistos etc.

 DEFIRO o desarquivamento dos autos, conforme requerido à fl. 200, 

mediante o pagamento da taxa respectiva.

 No mais, INTIME-SE a embargada para, querendo, manifestar-se acerca 

das certidões encartadas às fls. 195/198, assinalando prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1912 Nr: 53-54.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - 

COOPERSORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E, 

VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos nº 484/1998 – Código: 1912.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, termo a quo 

da prescrição intercorrente, conforme requerido às fls. 182/183.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56916 Nr: 769-56.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CRUZ DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA, EXPRESSO 

JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173/MT, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, 

ROLF TAYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11.406/MT

 Autos n. 769-56.2010.811.0040 – Código Apolo: 56916.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Relativamente a busca via Infojud, INDEFIRO o pedido, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade dos executados, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52599 Nr: 3071-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO LUIZ STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Autos n. 3071-92.2009.811.0040 – Código Apolo: 52599.

 Vistos etc.

 Pelas razões já expostas na decisão de fl. 73 e, considerando que 

embora o exequente tenha informado que a busca junto ao CRI restou 

inexistosa nada encartou aos autos, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado à fl. 74.

 CUMPRA-SE consoante determinação exarada à fl. 73.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 384-21.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 Autos n. 384-21.2004.811.0040 – Código Apolo: 20238.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado às fls. 247/249, eis que 

a parte exequente limitou-se a encartar aos autos certidão negativa de 

bens tão somente com relação à executada Sueli de Fátima Cardoso, nada 

comprovando com relação aos demais executados.

 Desta feita, CUMPRA-SE consoante determinação exarada à fl. 243.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33375 Nr: 2559-17.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE SOUTO 

VIEIRA PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 Autos nº 2559-17.2006.811.0040 – Código Apolo: 33375.

 Vistos etc.

 Diante da certidão encartada à fl. 528, resta prejudicado o pleito de fls. 

520/521.

 Desta feita, CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida à fl. 512/512-v.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 3692-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME, LUIZ ANTONIO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3692-50.2013.811.0040 – Código Apolo: 100884.

 Vistos etc.

 De início, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da 

missiva expedida à fl. 117, bem como quanto ao atendimento pela parte 

exequente do contido no ofício de fl. 125-v.

 No mais, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade da executada, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 5782-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME, 

EDMILSON CAPELARI MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Autos n. 5782-31.2013.811.0040 – Código Apolo: 102822.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder 

conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 2892-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos nº 2892-22.2013.811.0040 – Código: 100169.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, termo a quo 

da prescrição intercorrente, conforme requerido à fl. 282.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 332-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 332-78.2011.811.0040 – Código: 81311.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o subscritor do petitório de fl. 222 para que traga aos autos 

documento hábil a comprovação da cessão de créditos em face de Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido de substituição.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 3183-37.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VIGANÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIGANÓ NETO (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3183-37.2004.811.0040 – Código Apolo: 22964.

 Vistos etc.

 Já tendo decorrido o prazo requerido às fls. 191/192, INTIME-SE o 

inventariante para apresentação do plano de partilha e comprovação do 

recolhimento do ITCMD, assinalando prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, acerca da restituição do prazo em relação a intimação da 

decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 608/612, nos 

termos do artigo 221 do NCPC.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002691-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTOS COSTA OAB - 034.712.281-79 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Cer t i dão  de  Tempes t i v idade  P rocesso  n . 

1002691-71.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que a a Contestação 

apresentada pela parte Requerida é tempestiva, por isso, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte requerente para, querendo, impugnar 

a contestação. SORRISO, 5 de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000165-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000165-97.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: MARCIANO RODRIGO BARBIERI GUARNIERI Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRICOS SICREDI LTDA. em desfavor de MARCIANO RODRIGO 

BARBIERI GUARNIERI, pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do 

veiculo descrito na inicial. Ressai dos autos que, a parte autora não 

comprovou a mora do devedor, vez que o AR encontra-se em branco, 

sem assinatura (id. 11403171), tão pouco colacionou notificação 

instrumento de protesto, estando assim, em desconformidade das 

exigências do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações 

da Lei 13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Em reforço ao exposto, segue o entendimento jurisprudencial 

do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de 

que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. 2. O tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, 

concluiu que "a tentativa de notificação extrajudicial do réu no endereço 

informado no contrato não foi concretizada", premissa cuja alteração é 

inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a 

teor inclusive do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 

02/02/2015) Em outro ponto, verifica-se que o autor não recolheu as 

custas e taxas processuais. Desta, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove nos autos a mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 

2º do Dec. Lei 911/69, bem como providencie o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, ut parágrafo 

único do art. 321, do CPC. Ressalte-se que a ausência de recolhimento 

das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Intime-se Cumpra, expedindo e providenciando o 

necessário com celeridade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000039-47.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUANA FACCO DOS SANTOS MANFIO Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. Desta 

forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

a emenda da inicial retificando as situações acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150802 Nr: 4529-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, FTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição apresentada pelo requerido às fls. 304-307, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175945 Nr: 6643-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RONICLEITON CASO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA TANAKA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:175945

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça à fl.50, INTIME-SE a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54489 Nr: 4832-61.2009.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EVB, TB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando as partes para, no prazo de quinze dias, 
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arguir o impedimento ou a suspeição do perita (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 416-21.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCN INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE PICOLLI VALENDORFF 

- OAB:6407-B - MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

MARCOS MENEGHEL CIANFLONE - OAB:173370/SP

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56529 Nr: 466-42.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOIR GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32695 Nr: 1869-85.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FAVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLDI V. FOSCH BOTEGA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ADILSON BENETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:18029/O, JOSÉ CELSO CARNEIRO JUNQUEIRA - 

OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 3402-40.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMT, EMT, LAURENITA MOREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659/MT

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126280 Nr: 3170-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA, 

LEANDRO IUDI MORITA KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN CARLOS 

ROVARIS, para devolução dos autos nº 3170-52.2015.811.0040, 

Protocolo 126280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128639 Nr: 4569-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR, ERNO RESCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN CARLOS 

ROVARIS, para devolução dos autos nº 4569-19.2015.811.0040, 

Protocolo 128639, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2489-87.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE TEREZINHA RIBEIRO, OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 1858-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes a se manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do Termo de Penhora de veículos que se 

encontra nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84323 Nr: 3547-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 2039-33.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR, ERNO 

RESCHKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN CARLOS 

ROVARIS, para devolução dos autos nº 2039-33.2001.811.0040, 

Protocolo 12829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43089 Nr: 45-23.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO as partes, para manifestar-se 

acerca do TERMO DE PENHORA DE VEÍCULOS, lavrado conforme 

derterminação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32187 Nr: 1410-83.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLABIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 N T I M A Ç Ã O de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do bloqueio judicial online no valor de R$ 

4.104,06 (quatro mil e cento e quatro reais e seis centavos), em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87732 Nr: 7252-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CARLOS DE JESUS, VALDIRA 

TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora de veículo, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 1132-92.2000.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1132-92.200.811.0040

Código Apolo nº: 9283

Vistos, etc.

I – MANIFESTE-SE a Fazenda Estadual quanto ao valor recolhido a título de 

ITCMD (fl. 159). Prazo: 10 (dez) dias.

II – INTIME-SE a inventariante a fim de que (a) apresente certidão 

atualizada junto ao fisco federal, uma vez que o ofício de fl. 59 e a 

certidão acostada à fl. 123 sinaliza a existência de débitos em nome do de 

cujus; e (b) apresente cópia das sentenças prolatadas nos processos 

referidos à fl. 200, que tramitaram no juízo da 3ª Vara desta comarca. 

Prazo: 20 (vinte) dias.

III – Juntadas as cópias das sentenças, MANIFESTEM-SE os herdeiros. 

Prazo: (dez) dias.

IV – Após, RETORNEM conclusos.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1480-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para recolher a guia no 

sítio do TJMT acerca da Certidãoo requerida, nos moldes do at.528 NCPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1480-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ANTÔNIO ATTIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 
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GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestar, no prazo 

legal, acerca da penhora de veículo realizada, conforme determinação 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 9393-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO FABIANO CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 09 horas., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1691 Nr: 103-12.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ PEREIRA, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, MARCOS VILELA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida, para se manifestar no 

prazo legal, acerca da restrição de veículos, conforme determinação 

judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100909 Nr: 3717-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA 

SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, manifestar-se acerca 

da certidão negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137722 Nr: 9486-81.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BALESTRIN, FRANCIELI DE CASTRO 

BALESTRIN, SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 10h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3501 Nr: 314-19.1995.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL CENTRO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138696 Nr: 9996-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS PEREIRA, GENTIL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO DECORRIDO O PRAZO DE FLS. 51, INTIMO O AUTOR PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 1615-78.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI JOSE WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229-B, CAIO 

LORENZO ACIALDI - OAB:210166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, manifestar-se acerca 

da certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1691 Nr: 103-12.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ PEREIRA, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, MARCOS VILELA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para que, conforme 

consulta positiva junto ao RENAJUD,e determinação judicial de fl.129, 
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indique a localização dos veículos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 366 Nr: 754-44.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TONIETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185989 Nr: 1684-27.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO, JOCELAINE BACON MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL CÉZAR SIMAS - 

OAB:16976-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185829 Nr: 1574-28.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVITER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA, CLÁUDIA REGINA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - OAB:4911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 2584-78.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO HORÁCIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para manifestarem se têm 

interesse ou não na realização de Audiência de Conciliação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87928 Nr: 7456-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BIOMATRIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARLOS COLOMBELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262785, IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes, para se manifestar, no prazo 

legal, acerca do Termo de Penhora de Veículo, realizada conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83513 Nr: 2550-79.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO CIBULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FLORÃO, JULIANA CORREA 

BATISTA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, VÍTOR EDUARDO 

HUFFNER PARDAL - OAB:11227-PR

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 09h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85156 Nr: 4466-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, manifestar-se acerca 

da certidão negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140534 Nr: 10868-12.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICINATO DE SOUZA FONTINELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para manifestarem se têm 

interesse ou não na realização de Audiência de Conciliação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33903 Nr: 2457-92.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DARCY SEAWRIGHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIGUEL SÉKULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO do requerido, para 

manifestar-se acerca da especificação das provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, 

já indiquem na mesma oportunidade, rol nominal com as respectivas 

qualificações para a intimação à audiência a ser designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93525 Nr: 5010-05.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA COSTA ZANAN, CLAUDIO JOSÉ 

ZANCANARO, CLAUDINEI MACARINE, JULIANO PREIMA, BAND 

PUBLICIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 10 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115254 Nr: 6549-35.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MESADRI, JULINEI MESADRI, ELZA MARIA 

MESADRI, JULIANA MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 08h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 4589-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLAINE FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, manifestar-se acerca 

da certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 1132-92.2000.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para apresentar, no prazo 

de 20 (vinte) dias, certiddão atualizada junto ao fisco federal e cópia das 

sentenças prolatadas nos processos referidos à fl.200, da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96582 Nr: 8546-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELDO SARTORI, JANINE SARTORI REMPEL HECK, 

ANDRE REMPEL HECK, CRISTIAN JOSE SARTORI, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA MARIA SARTORI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a inventariante, por meio de seu 

procurador, via DJE, para apresentar certidão negtiva de tributos 

municipais, no prazo de 10 (dez) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19759 Nr: 3982-17.2003.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CEZAR TOMAZONI - 

OAB:26.812

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 11horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 4586-26.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 10 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 129929 Nr: 5308-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001013-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

TERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (EXECUTADO)

 

Diante da certidão retro, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001813-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE DO ID RETRO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004791-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO (EXECUTADO)

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002920-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANDREY HERBERTS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, BEM COMO 

EFETIVAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006650-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. S. (AUTOR)

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 6765-30.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIAS GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MAGRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6765-30.2013.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ABADIAS GOMES DE MOURA

PARTE RÉQUERIDA: WILSON MAGRO FILHO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente, acima qualificada, 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 5(cinco) dias 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 DECISÃO/DESPACHO: Visto em correição judicial. Considerando que a 

tramitação procedimental esta regular, aguarde em cartório a diligência 

presente e, então, oportuna e adequadamente, à conclusão mediante 

correta triagem, incumbindo à Gestora Judicial a pratica dos atos 

ordinatórios ut Ordem de Serviço 02/2015/Gab. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de novembro de 

2015. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kerollaynne Ferreira 

Moraes, digitei.

Sorriso - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187016 Nr: 2309-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROSSET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão das medidas 

constritivas que recaem sobre o produto soja colhido e a ser colhido na 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida (Matrículas 2241 e 2242 do CRI de 

Sorris/MT), bem como o pedido de depósito do produto em nome do 

embargante.CITE-SE a parte embargada para apresentar resposta, no 

prazo legal (art. 679 do NCPC).INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91790 Nr: 3676-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE BATISTA MEIRE SCHUMANN-ME, 

ELIENE BATISTA MEIRE SCHUMANN, GILMAR JOSE SCHUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 18785 Nr: 3133-45.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CLODOALDO DE 

OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Sinop/MT, BEM COMO para 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 161597 Nr: 10058-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA MACHADO, ALDEVINA 

VERÔNICA SEBBEN DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104167 Nr: 7224-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Tapurah/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 8237-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, LILIANE ANDREA DO AMARAL - OAB:26.866, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116198 Nr: 7262-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112234 Nr: 4164-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA GUISOLFI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88851 Nr: 427-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101116 Nr: 3949-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA MOTTA GULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE AVELAR - 

OAB:12303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 156885 Nr: 7463-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIANI PEREIRA BELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a advogada do Embargado, 

via DJE, da r. decisão, em sua parte principal a seguir transcrita: "Diante 

de todo exposto, CONHECO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Assim, dando prosseguimento ao feito, RECEBO os 

embargos à execução apresentados, todavia, ausentes os requisitos 

legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. Destaco que a execução ora 

embargada não está garantida, sendo certo que os grãos apreendidos 

foram avaliados em R$ 154.114,18 (fls. 111 – Código 146354), 

correspondente à metade do valor executado. Além disto, até o presente 

momento não à decisão que determinou a penhora e avaliação do imóvel 

matriculado sob o nº 14.419 do CRI de Rosário Oeste... No mais, intime-se 

o exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121066 Nr: 10006-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 158.826,76) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181684 Nr: 10103-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LUCIANO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa de fl. 15, 

que poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113317 Nr: 5020-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LUCIANO DREYER, DANIELA 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16.067, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "desconhecido".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45920 Nr: 2856-53.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SERGIO 

RUDIMAR ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, VERONICA TEREZINHA 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, INDIRA SANTOS ARAÚJO ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEUZA (EDILEIZA) LIMA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDUARDO 

TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, MIKAEL MARTINS DE LIMA 

- OAB:38878/PR, RENON VILELA BANDOLIN - OAB:61460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 VISTOS.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que os embargos à execução de 

Código nº 53786 foram julgados improcedentes e remetidos ao e. TJMT 

para julgamento do recurso de apelação interposto pelo executado, sendo 

certo que não há qualquer decisão que tenha suspendido o 

prosseguimento da presente execução.

Assim, DEFIRO o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa 

em perdas e danos, na forma prevista no artigo 809 do CPC, 

prosseguindo-se o feito na forma dos arts. 523 e ss. do referido diploma 

legal.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma prevista no 

art. 524 do CPC.

 Com a apresentação do demonstrativo do crédito, INTIME-SE a parte 

executada, através de seu (sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor 

informado pela parte exequente, sob pena de incidência de multa de dez 

por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141362 Nr: 11283-92.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÁVIO JUNIO ZANIOLO, SONIA MARA DE 

ALBUQUERQUE ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS HETZEL, NILDA FRAIBERG BASSAN 

HETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 417/423 foram 

interpostos tempestivamente vez que a Parte Autora foi intimada pelo DJE 

nº 10189, que publicou na data de 31/01/2018 e o recurso protocolado na 

data de 31/01/2018, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim 

de intimar o advogado dos REQUERIDOS, via DJE, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 114718 Nr: 6136-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174404-SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:SP201.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

104/111, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 734-04.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 85554 Nr: 4904-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LCAL, VSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca do ofício e documentos 

juntados às fls. 161/164, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 114851 Nr: 6240-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SERPA, TATIELE TURRA TARONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186433 Nr: 1938-97.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRMÃOS AFTS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN RAQUEL VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ROBERTO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:69490/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87722 Nr: 7240-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME, RENATO 

MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

juntar aos autos a comprovação da publicação do Edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 136264 Nr: 8624-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG, TASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 17663 Nr: 1781-52.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, THYAGO FILIPALDI 

GONÇALVES, Maria Regina Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISMARLOS FILIPALDI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON QUEIROZ MOURA - 

OAB:MT/6297

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 254-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, ROSANGE MOGNOL SONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPIN DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 Impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes, via DJE, 

para manifestarem-se acerca da informação do Perito Judicial de fl. 123, 

no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 55275 Nr: 5565-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELAINE MEDRADO DE OLIVEIRA, FRANCIELLY 

CRISTINA SILVA, MARIA NEUSA DOROTEU SILVA, GISELE CAROLINA 

SILVA, KELLY REGINA SILVA, VERIDIANI CAVALER SILVA, LOURDES DE 

ARAUJO CAVALER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINEIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - 

OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 4113-79.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARA BUENO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada a parte requerida foi 

devolvida pelos Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 128793 Nr: 4642-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA DO NASCIMENTO ZANFRILLI M DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89984 Nr: 1609-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR MIGUEL SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Tapera/MT, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91488 Nr: 3184-41.2012.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDPEMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 93962 Nr: 5602-49.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LEITE BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 5517-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, THAIZE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO HENRIQUE MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 6769-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LIMA QUEIROZ, OLAVO 

SCHIEFELBEIN, CLAUDINO FRANCIO, ALVIRIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 160416 Nr: 9379-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MARIA SCHEFFEL SCWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 126667 Nr: 3405-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137623 Nr: 9434-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ ANTUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 129407 Nr: 5001-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Pelotas/RS, devendo requerer o que entender de direito, 

no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 5057-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 2410-55.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 2810 Nr: 392-13.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Indústria e Comércio de Esquadrias 

em Madeiras Ltda, ADMIR ANTÔNIO ZEN, JOSÉ CARLOS VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, LUCAS CODEBELLA - OAB:21.969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 45876 Nr: 2812-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, PAULA CRISTINA BALESTRIN - OAB:22.869, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias, sendo que o segredo de justiça dos autos 

está disposto no art. 189, I do NCPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 10198-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA SOM COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA – ME, MARCIANA FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 141500 Nr: 11369-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102059 Nr: 4984-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOGLAS MAYER, ELISANGELA NUNES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 226, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 105715 Nr: 8801-45.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIVANIN MACHADO E MACHADO LTDA-ME, 

CLAUBER JEFFERSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146922 Nr: 2455-73.2016.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SPRANDEL WECHWERT, PATRICK SPRANDEL 

WECHWERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR WECHWERT ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B, JANONE DA 

SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para apresentar as últimas declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 89353 Nr: 940-42.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON CARLOS BOHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12252/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 29356 Nr: 3796-23.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CAIXETA ATTIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA NAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:47454, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - 

OAB:104.857

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 27405 Nr: 1888-28.2005.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA., 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 52605 Nr: 2669-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJYRLENE FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para manifestar-se acerca do ofício e documentos de fls. 122/130, 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 47518 Nr: 4447-50.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD resultou 

infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95472 Nr: 7337-20.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIA GOMES MARQUESAN DE ROSSI, 

RAIMUNDO DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, 

FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, 

MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, ROSALICE MIGLIAVACCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 2830 Nr: 240-62.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPEMPCL, JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas efetuadas junto ao INFOJUD, bem 

como para que requeira o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104122 Nr: 7180-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST, EBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106761 Nr: 9790-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZAR E CONFECÇÃO TRIUNFO LTDA-ME, 

AMARILDO MARCOS WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 22980 Nr: 3252-69.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 1911 Nr: 655-11.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CDCDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMTCEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 81399 Nr: 390-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F. RAIMUNDO - PERFUMARIA E COSMETICOS 

LTDA - L ACQUA DI FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD e RENAJUD 

resultou infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146325 Nr: 2138-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ADRIANO VICINOSKI FLIEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 88, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 145960 Nr: 1940-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 141649 Nr: 11415-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM. BROKER 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 113421 Nr: 5113-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PERDONÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 117329 Nr: 8183-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 50142 Nr: 435-56.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61099 Nr: 4392-31.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELITO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA 

ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146300 Nr: 2134-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:MT-7486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143655 Nr: 626-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104576 Nr: 7643-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECY BASTOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 312 Nr: 594-19.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI, 

ELISABETE BONFANTI TREIN, LEOMAR TREIN, SALVELINA MARQUES 

BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107432 Nr: 10424-47.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

até posterior provocação da parte exequente, em cumprimento ao art. 3º 

da Ordem de Serviço nº 02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 120585 Nr: 9648-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORINDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD e RENAJUD 

resultaram infrutíferas, devendo se manifestar requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 120549 Nr: 9625-67.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 78, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147916 Nr: 2959-79.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR AULER POLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 141698 Nr: 11438-95.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOREIRA AGRÍCOLA - ME., BRASIL 

REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA, JOSE RICARDO BRASIL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1594-63.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO, OTÁVIO A. DE 

OLIVEIRA PUBLICIDADE, OTÁVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

265/267 e 269/270, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 10283-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 

COM EXT.83,8 KM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136758 Nr: 8923-87.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DRAGUNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL 

PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS 

(ART. 1010 § 1º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 2627-06.2002.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DALLA CORTE, SILVANA REGINA DALLA 

CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, ADIR 

WECHWERT, ADOLFO WECHWERT, LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDONE LUIZ KRELING - 

OAB:37.563/RS, JOEL CARLOS GOI - OAB:33.141/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5714/MT

 VISTOS.

Considerando que os requeridos informaram que desocuparam o imóvel 

rural objeto da presente demanda na data de 25/08/2012 (fls. 1184/1185), 

o que restou devidamente constatado através do Oficial de Justiça às fls. 

1194/1196, INDEFIRO o pedido de expedição de mandado de imissão de 

posse.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98119 Nr: 637-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ADSS, ABDSS, ADSS, AOLQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fls. 80/82v em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92479 Nr: 4054-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUCAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 23.586,53) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146155 Nr: 2045-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, ROSENILDE DUARTE JARA 

- OAB:14.987-A

 VISTOS.

 INDEFIRO o pedido de fls. 94/96, pelos mesmos fundamentos lançados na 

decisão proferida nesta nos autos de Embargos de Terceiros de Código 

187016.

Intimem-se. Cumrpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 6073-70.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOLÁVEL SORRISO COM.DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 2232-04.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 174, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136439 Nr: 8714-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PARIZOTTO, ROMEU PARIZOTTO, 

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), devendo, para tanto, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000771-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000771-28.2018.8.11.0040 

AUTOR: VALDECII LIMA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

VALDECI LIMA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11831040, em que 

comprova recebimento do beneficio até 05/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROSSATO GIOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001030-23.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: VICENTE ROSSATO GIOVELLI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por VICENTE ROSSATO GIOVELLI contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 
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Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pela CTPS constante no 

Num. 12030814. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO KOZLOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000752-22.2018.8.11.0040 

AUTOR: EUGENIO KOZLOWSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por EUGENIO 

KOZLOWSKI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 11815147. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI COSTA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000740-08.2018.8.11.0040 

AUTOR: DORACI COSTA ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por 

Morte c/c tutela de urgência ajuizada por DORACI COSTA ARAUJO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do 

beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de 

seu convivente José Martins de Oliveira, ocorrido em 09/09/17. Com a 

inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação 

previdenciária em que a parte autora pretende que o requerido seja 

condenado a lhe conceder o benefício de pensão por morte, em razão do 

falecimento de seu convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Para a concessão do benefício de pensão por morte, 

necessário se faz a demonstração da condição de segurado do falecido, 

bem como da situação de dependência da parte Requerente, nos termos 
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do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado dos 

documentos que embasam a pretensão, mormente as certidões de 

nascimento dos filhos comum do casal, (Num. 11804170, 11804180), os 

endereços idênticos indicados pelo de cujus e pela autora junto ao INSS 

(Num. 11804180 e 11804192), demonstram que a requerente era 

dependente do segurado quando de seu óbito. Do mesmo modo, pelo CNIS 

de Num. 11804170, verifica-se que o de cujus era aposentado por idade 

desde 12/08/2004. Por fim, destaco que a mera possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

até posterior decisão final da lide. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JANISEK (AUTOR)

ELOSMAR JANISEK (AUTOR)

ELETICIA JANISEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANA KAWAGUTI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora do LAUDO 

PERICIAL retro, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000763-51.2018.8.11.0040 

AUTOR: RAIMUNDO JOSE VIEIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por RAIMUNDO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11821973, em que comprova recebimento do beneficio 

até 27/11/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003314-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ISRAEL vulgo "Bala" ou "Pou Pou" (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - 691.152.301-04 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003314-72.2016.8.11.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ISRAEL VULGO 

"BALA" OU "POU POU" Vistos etc. Cite-se o requerido Israel, nos termos 

da decisão de Num. 5840505. Não havendo apresentação de contestação 

por procurador particular, nomeio o procurador do Núcleo de Prática 

Jurídica da Unic como curador especial, devendo receber vistas dos autos 

pelo prazo legal para apresentar resposta. Após, especifiquem as partes 
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as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR)

MARCIA CLEIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000770-43.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARCIA CLEIA DE FREITAS, EDUARDO FREITAS DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Pensão por Morte c/c tutela de urgência ajuizada por 

EDUARDO FREITAS DA SILVA e sua genitora MARCIA CLÉIA DE FREITAS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a 

concessão do beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do 

falecimento de seu pai e esposo, respectivamente, ocorrido em 

11/07/2016. Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de 

ação previdenciária em que os requerentes pretendem que o requerido 

seja condenado a lhe conceder o benefício de pensão por morte, em 

razão do falecimento de seu pai e esposo. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para a concessão do benefício de pensão por 

morte, necessário se faz a demonstração da condição de segurado do 

falecido, bem como da situação de dependência dos requerentes, nos 

termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado 

dos documentos que embasam a pretensão, mormente a certidão de 

casamento de Num. 11829639 e a certidão de nascimento de Num. 

11829639, demonstram que os requerentes eram dependentes do 

segurado quando de seu óbito. Do mesmo modo, pelo CNIS de Num. 

11829659, verifica-se que o de cujus possuía qualidade de segurado 

quando do seu falecimento, eis que, após a cessação das contribuições 

no ano de 2014, contribuiu nos meses 03, 04, 05 e 06/2016. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de pensão por morte, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais dos beneficiários (nome completo, RG, CPF e 

endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de 

sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para 

fins de cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do 

benefício deverá ser efetuado até posterior decisão final da lide. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000776-50.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOAO LOPES REIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000844-97.2018.8.11.0040 

AUTOR: MANOEL FRANCISCO DE SALES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não 

houve requerimento administrativo pela parte autora quanto ao benefício 

pleiteado, após sua cessação. Assim, deve a parte autora dar entrada em 

requerimento administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 

pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FRANCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000774-80.2018.8.11.0040 

AUTOR: LEVI FRANCHI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LUZINETE PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000819-84.2018.8.11.0040 

AUTOR: LUZINETE PEDRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por LUZINETE PEDRO em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

documentos comprobatórios acerca da qualidade de segurada e do 

período de carência necessários à concessão do benefício. Isso porque, 

a última contribuição da parte requerente para com o requerido se deu em 

06/2012 (Num. 11868908), ou seja, há mais de 05 anos, não havendo 

comprovação nos autos de que a requerente se encontra incapacitada 

desde aquela data. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000879-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000879-57.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11928680, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/06/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000908-10.2018.8.11.0040 

AUTOR: RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 
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pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11947893, em que comprova recebimento do beneficio 

até 24/10/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000748-82.2018.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

11810718. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000798-11.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ZENILDA ALVES DE LIMA DRECHSLER contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11855523, em que comprova recebimento do beneficio 

até 19/02/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL AVELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000818-02.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: NOEL AVELINO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por NOEL AVELINO DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

11868617. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 330 de 1041



Processo Número: 1001476-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico que nesta data compareceu nesta Secretaria o perito 

judicial nomeado e entregou o cd com o laudo pericial e anexos o qual foi 

devidamente arquivado em pasta própria para disponibilização das partes 

para manifestação. /MT, 5 de março de 2018. ROSILENE MACHADO 

ANTUNES Gestor de Secretaria SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35458400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000891-71.2018.8.11.0040 

AUTOR: ANILDO VIDAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANILDO VIDAL contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, na qualidade de 

segurado especial. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelos documentos 

juntados aos autos constantes nos Num. 11939141, 11939147 e 

11939166, na qual há indícios de que a parte autora seja segurada 

especial da parte requerida há mais de doze meses. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001866-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TERESINHA RIPPEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001866-30.2017.8.11.0040 

AUTOR: BEATRIZ TERESINHA RIPPEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez rural ajuizada por BEATRIZ TERESINHA RIPPEL contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 6095476), foi deferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 8121039 ), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8275500). 

Realizada audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas da parte 

autora (Num. 9862453). Determinada a realização de perícia, o laudo 

pericial restou acostado nos Nums. 10112863, 10112866 e 10112870, 

sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. Oportunizado à 

parte autora proceder com o pagamento dos honorários periciais para 

realização de nova perícia, ante sua insurgência com a realizada nos 

autos, sob pena de preclusão, a mesma informou não possuir condições 

de custeá-la (Num. 11035042). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por BEATRIZ TERESINHA 

RIPPEL contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Nums. 10112863, 10112866 e 

10112870) é possível divisar que a parte autora não apresenta 
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incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, foi oportunizado à parte autora a realização de nova perícia, no 

valor de R$300,00, às suas custas, ante o disposto no § 5º do artigo 98 

do NCPC, que flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a alguns 

atos processuais, porém, a mesma não efetuou o recolhimento dos 

honorários periciais. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. art. 487, I do NCPC, revogando a tutela antecipada 

concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ para que suspenda o pagamento 

do benefício concedido em tutela antecipada nos autos. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54040 Nr: 3808-95.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, ANTONIO CARLOS MORAIS, PEDRO 

POSSOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ANDRIGUETTI - 

OAB:23897/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 135 do CPC/15, cite-se os sócios constantes às fls. 

283-284 para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto ao pedido de 

redirecionamento formulado pela parte exequente.

Sem prejuízo, postergo a análise dos demais pedidos constantes ao pleito 

de fls. 283-284 para após o decurso do prazo acima.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59534 Nr: 2832-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITVINA DRESCH GAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, 

suscitando obscuridade na decisão retro, sob a alegação que o TRF1 é 

pacífico, no sentido de que a correção monetária e os juros de mora 

devem ser realizados de acordo com a versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da JF. É o sucinto relatório. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e no 

mérito lhe dou provimento. Isso porque, realmente, a jurisprudência do 

TRF1 já sedimentou o entendimento que, deve-se aplicar, ao cálculo dos 

valores devidos à parte exequente, os critérios de pagamento de correção 

monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua 

versão mais atualizada, não implicando tal procedimento em afronta ao 

instituto da coisa julgada, in verbis: (...) Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para revogar a decisão invectivada 

às fls. 177, mantendo-se a proferida às fls. 175, em que homologou os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 153-155. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107511 Nr: 40-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEIDE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130900 Nr: 5819-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANILTON APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia dos 

autos foi AGENDADA pelo perito judicial nomeado para o dia 23/04/2018 

às 08h, local de início dos trabalhos no endereço profissional do perito: 

Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, bem como 

para que as partes apresentem os documentos relacionados na petição 

de fls. 402/405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59415 Nr: 2713-93.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59759 Nr: 3057-74.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB.TRANSP.OFICIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-SITOMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança, na qual foi determinado o 

cancelamento da distribuição, comando judicial que deixou registrado que 

se houvessem custas processuais estas ficariam a cargo do autor (fls. 

95).

É o relatório. Decido.

Inexiste, in casu, a necessidade do recolhimento de custas processuais, 

visto que foi determinado o cancelamento da distribuição, circunstância 

que, consoante entendimento do TJMT, inviabiliza a condenação em 

custas processuais, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO 

ART. 267, I e IV, DO CPC/1973 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – ART. 257 DO CPC/1973 – APLICÁVEL AO CASO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as custas iniciais, no 

prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 

257 do CPC, impondo a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 267, IV, do CPC. Indevida a condenação da parte ao 

pagamento das custas processuais, quando já apenada com o 

cancelamento da distribuição e extinção do feito”. (TJMT – 3ª Câmara de 

Direito Privado. Ap 74388/2016. Des. Dirceu dos Santos, J. 03/08/2016, 

DJE 10/08/2016)

 Posto isso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 95, 

arquivando-se o feito, na sequência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130895 Nr: 5814-65.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIANE CRIS BARRETO LOURENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119037 Nr: 9352-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 82007 Nr: 870-59.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44348 Nr: 1361-71.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI BERNARDETE RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120660 Nr: 9700-09.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

200-201, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 201.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-21.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LUIZ TROIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 333 de 1041



8010158-21.2013.8.11.0040 REQUERENTE: VILMAR LUIZ TROIAN 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Em que pese o peticionado no ID 

11144160, o reclamante não comprovou qualquer modificação fática 

diversa daquela já considerada na decisão do ID 9312127, razão pela 

qual, sua pretensão não merece acolhimento. Certificado o trânsito em 

julgado (ID 9312131), cumpra-se o art. 467 da CNGC, arquivando-se os 

autos na sequência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PERES DA CRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002730-68.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11471763, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001764-42.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004569-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANA MENDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DEAN ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011381-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para comparecer à audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 13 de MARÇO de 2018, às 13:00 

HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o não 

comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA ELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA ELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SIGNA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SIGNA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006202-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIS RAFFAELLI (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE MATTOS (REQUERIDO)

RENAN CAMARGO NEVES (REQUERIDO)

 

Processo: 1006202-77.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência (Id. 12043720). Sorriso/MT, 05 de 

Março de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004042-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BARBOSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004042-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALEXANDRE BARBOSA 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10510169), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11429193), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010982-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010982-09.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, SIEL e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SCHUTZE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004769-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOREANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004769-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LOREANE RODRIGUES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 10860464), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDVAL TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004528-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THYNNY LURYNY BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004528-64.2017.8.11.0040 REQUERENTE: THYNNY LURYNY BEZERRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 9978913), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003198-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004046-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004046-19.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA MADALENA DE 

CARVALHO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 106826883), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004564-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004564-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOANICE RIBEIRO DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9921589), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010807-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE RIETH DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE REOLON PASTORIO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003500-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003500-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO DA SILVA MEDEIROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

9921589), injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, 

razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005136-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011135-76.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA CRAVEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELI BRUNHOLI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001271-65.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 05 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000292-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEITAO FEIJO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 23 de MAIO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 43578 Nr: 527-68.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN EMÍLIO DALLA CORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. GONZAGA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 527-68.2008.8.11.0040 Código nº 43578

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte interessada (advogado Exequente) para se 

manifestar sobre as correspondências devolvida encaminhadas aos 

sócios da Executada com a observação de “Recusado”.

 Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Elite Capitanio

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52175 Nr: 2190-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI KASBURG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 PROCESSO Nº 2190-18.2009.811.0040 CÓDIGO N. 52175

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente para se manifestar sobre os documentos 

juntados referente as consulta, RENAJUD, BACENJUD de fl. 133/134 e 

para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial .

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 9725329, intimando-a de que foi designado o 

dia 23 DE MAIO DE 2018 ÀS 08H00MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-44.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALGISENE CARME DOS SANTOS EDVANI PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010635-44.2013.8.11.0040 REQUERENTE: DALGISENE CARME DOS 

SANTOS EDVANI PEREIRA - ME REQUERIDO: EXECUTIVA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, 
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AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido 

prazo de 5 dias ao reclamante a fim de se manifestar acerca dos rumos 

da execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo (ID 11097096). Sendo assim, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004447-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEINI REBELATTO 

REQUERIDO: OI S/A Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Alega a parte reclamante, DIEINI REBELATTO, que é 

cliente da reclamada há muitos anos e que após insistência da ré, via 

ligações telefônicas, fez uma solicitação de internet OI Velox 15MB. 

Entretanto, descobriu que não havia disponibilidade de sinal para a área de 

sua residência, e todo mês teve aborrecimentos com lançamentos 

indevidos de internet em sua fatura. O serviço não funcionava porque a ré 

a não tinha capacidade técnica de fornecê-lo conforme o ofertado. Cita 

diversos números de protocolo. Afirma que após o cancelamento, que 

somente ocorreu por não ter sido ofertado o serviço de maneira 

adequada, a ré ainda cobrou da parte autora multa por fidelização no valor 

de R$281,09. Requer: a) danos morais em montante não inferior a 

R$18.740,00; b) danos materiais no valor de R$580,13, referente às 

mensalidades somadas do Oi Velox e mais a multa por fidelização. Em 

contestação, a reclamada alegou, que a autora está sendo cobrada 

apenas pela contraprestação dos serviços disponibilizados, não havendo 

que se falar em cobrança indevida. Aduz que não foi detectada nenhuma 

irregularidade capaz de gerar dano à parte autora. As cobranças estão 

corretas pois o plano possui fidelidade de 12 meses, sendo cancelado 

dentro de tal período. Diz inexistirem danos morais indenizáveis. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Quanto à 

ausência de sinal de internet, embora a reclamada alegue que não foram 

detectadas irregularidades, não carreou aos autos provas hábeis a 

corroborar suas alegações. Por outro lado, os documentos apresentados 

pelo reclamante na inicial comprovam que houve a contratação e logo 

após o cancelamento do serviço de internet a demandada informou que 

não havia viabilidade técnica para instalação. Desta feita, resta evidente 

que a reclamada vendeu serviço com a promessa de sinal de internet e 

não procedeu o devido fornecimento do serviço, tanto que necessitou o 

reclamante acionar o Judiciário. No presente caso a resolução da 

contenda passa pela consideração da responsabilidade objetiva da 

reclamada no caso em tela, como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a 

responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao 

consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. 

A falha na prestação dos serviços pela reclamada resta nitidamente 

configurada, gerando seu dever de indenizar, conforme já decidiu a Turma 

Recursal Única deste Estado: Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente: OI BRASIL TELECOM S/A Recorrida: ELIZANGELA DE 

MAGALHAES LOPES E M E N T A RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO 

EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DE PARTE DA 

SENTENÇA –RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DEINTERNET – POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE QUE NO BAIRRO 

DA ADQUIRENTE NÃO HÁ DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. 2 – A operadora 

de telefonia que firma o contrato e disponibiliza o modem ao consumidor 

para a conexão de internet, mas, posteriormente, afirma que o serviço é 

inviável, incorre em falha na prestação do serviço, que implica em danos 

morais passíveis de indenização. 3 – A sentença que condena a parte 

reclamada em obrigação de fazer não postulada na inicial é extra petita, 

sendo nula nesse ponto. 4 – Levando-se em conta os critérios de 

razoabilidade e modicidade, o valor da condenação estabelecida na 

sentença, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável. 5 – 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 128164520118110002/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2013, Publicado no 

DJE 11/04/2013). Demais disso, a conduta ilícita da parte reclamada está 

demonstrada na documentação que acompanha a inicial, especialmente 

pelo fato de ter vendido serviço com a promessa de que seria 

disponibilizado serviço de internet, o que mesmo após muito contato, 

números de protocolos de atendimento ainda não restou cumprida pela 

demandada. Cabe referir que não entendo ser de atribuição do 

consumidor cliente verificar a disponibilidade técnica de instalação em sua 

região, mas sim da prestadora de serviços fazer tal verificação e, caso 

constate a indisponibilidade, não vender o serviço. Mais ainda, não deveria 

nem ofertar o serviço, sabendo que a região de residência do cliente não 

comporta a instalação do mesmo. Com efeito, anoto que a situação 

experimentada pelo reclamante não é incomum quando se trata de 

grandes operadoras de serviços de telefonia e internet, vez que no 

esfomeado desejo de captar clientes e auferir lucros deixam de zelar pela 

sustentabilidade dos serviços que prestam, vendendo o que não podem 

disponibilizar, em casos que chegam às raias da má-fé. Nesse contexto, 

se assim decidem proceder, devem suportar a reparação dos danos 

causados aos seus clientes, conforme entendimento abaixo colacionado e 

ao qual me filio: AGRAVO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Autora alega haver 

contratado o plano OI CONTA TOTAL 2, no qual foi prevista a instalação 

do serviço de internet banda larga, denominado Velox. Não obstante haver 

realizado o pagamento regular das contas, o serviço não foi prestado pela 

fornecedora apelante. A prova dos autos indica que o consumidor apelado 

foi induzido a crer em promessa a que se mostrou oca. A empresa 

concessionária do serviço tem o dever de vistoriar previamente o local da 

instalação do serviço para bem orientar o consumidor do seu serviço. Não 

fez isso, má-fé positivada. Necessidade de devolução em dobro da 

quantia cobrada indevidamente. Danos morais existentes como resultado 

da frustração de quem paga pelo serviço público e, sem nenhuma 

cerimonia, não lhe são prestado. Fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00, quantia que atende ao caráter preventivo, pedagógico, razoável 

e proporcional da indenização. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO 

CONHECIDO, mas NEGADO PROVIMENTO a ele. (TJ-RJ, Relator: DES. 

RONALDO ASSED MACHADO, Data de Julgamento: 19/06/2013, DÉCIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL). Destarte, considerando as circunstâncias do 

fato, a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o 

caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável 

a tal título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, absurdo a 

requerida cobrar multa por fidelidade quando do pedido de cancelamento 

dos serviços, pois tal pedido somente se deu em virtude do 

descumprimento de contrato pela requerida. Do mesmo modo, deve haver 

a devolução do valor de R$281,09, referente à multa por cancelamento, 

bem como o valor de R$199,36 (cento e noventa e nove reais e seis 

centavos), referente aos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, 

que a requerente teve que pagar por não ter seu pedido de cancelamento 

atendido. Vale ressaltar, que não há prova de uso dos serviços nesses 

meses, o que afastaria o pedido de devolução. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) condenar a parte reclamada 

ao pagamento em favor da parte reclamante, a título de danos morais, do 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 
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juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

considerando-se como tal a data que o serviço de internet deveria ter sido 

disponibilizado (novembro/2016). b) condenar a reclamada à devolução do 

valor de R$480,45 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco 

centavos) à reclamante, correspondente aos meses de internet cobrados 

e não disponibilizados mais a multa por fidelidade, verba a ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso respectivo de cada 

valor, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data da 

citação; Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 

28 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004199-52.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GILBERTO GIL SANTIAGO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Narra a parte autora, GILBERTO GIL 

SANTIAGO, que desconhece a inscrição no valor de R$42,42 em relação 

ao contrato nº177067311, e pugna pela declaração de inexistência da 

mesma, com a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$10.000,00. A requerida, diz haver necessidade de 

chamamento ao processo do Brasil Telecom S.A, detentora da linha 

telefônica. Aduz que a inscrição se originou de débito de ligações 

telefônicas de longa distância utilizando o código de operadora da ora 

requerida. Diz ter havido prescrição, pois a ação foi proposta 3 anos após 

a inscrição do débito. No mérito, sustenta ser a cobrança exercício regular 

de direito. Discorre acerca da inexistência de danos morais. 

Primeiramente, refuto a preliminar de prescrição, tendo em visto que o 

prazo prescricional de 3 anos deve ser contado a partir da ciência da 

inscrição indevida. No caso dos autos, não se sabe a data que a parte 

autora teve ciência de tal inscrição, sendo o extrato juntado na inicial 

datado de 19/06/2017. Assim, não há que se falar em ocorrência de 

prescrição. Quanto ao chamamento ao processo, não o considero 

necessário ao caso em apreço, visto que a inscrição fora realizada pela 

ora autora, que deve ter condições de provar sua legalidade. Ainda, o não 

chamamento da OI nesse processo, nada impede que venha a se discutir 

sua responsabilidade posteriormente, em ação própria, se assim for 

necessário. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram utilizados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Ademais, quando da inscrição, deveria 

a requerida ter se cercado de todas as provas para que não se 

questionasse a legalidade da mesma, o que não fez. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 
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INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuadas por 

“ATIVOS S.A” no dia 30/01/2014, conforme demonstra o extrato juntado 

com a inicial. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor 

que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao 

devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$42,42 em relação ao contrato nº 177067311, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010852-58.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

MICHELE OLIVA ZOLDAN OAB - MT0014591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010852-58.2011.8.11.0040 EXEQUENTE: LAERCIO FRANCISCO LISBOA 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido 

prazo de 5 dias ao reclamante a fim de se manifestar acerca dos rumos 

da execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo (ID 11663082). Sendo assim, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004659-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE QUINTELLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004659-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MONIQUE QUINTELLA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, MONIQUE 

QUINTELLA DOS SANTOS, que ao tentar adquirir alguns produtos no 

comércio, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida (contrato 

0149797131 no valor de R$764,30). Alega que desconhece o débito, 

sendo o mesmo indevido. Requer: a) a declaração da inexigibilidade dos 

débitos em questão; b) indenização por danos morais em valor equivalente 

a 40 (quarenta) salários mínimos. A requerida, CLARO S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o 

pedido de extinção do processo, pois o mesmo somente foi formulado 

após a apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, 

tenho que a mesma está apta a ter o mérito resolvido, estando clara a 

contratação dos serviços e, portanto a improcedência da demanda, 

conforme se demonstrará abaixo. Ademais, nos termos do §4º, do artigo 

485 do CPC/15 “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”, e a requerida, em sua 

contestação já afirma expressamente não aceitar o pedido de desistência. 

Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 
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8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe referir 

que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas 

dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais da autora. 

Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$15.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT 

(2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 

28.09.2015). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

05 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010819-29.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010819-29.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO SILVA ALVES 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A parte reclamante, intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, 

razão pela qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por 

indeferir a petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 01 

de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006804-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE LOURDES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006804-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EVA DE LOURDES VARGAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, intimada, 

não procedeu à emenda da petição inicial, razão pela qual, com 

fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por indeferir a petição 

inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004047-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004047-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SAMARA CARVALHO LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, SAMARA 

CARVALHO LIMA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

reclamada. Afirma que desconhece o débito de R$150,93 realizado pela 

mesma com relação ao contrato 00000. Diz que jamais contratou serviços 

da requerida. Requer a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, no mérito fala acerca da regular 

contratação e da notória prestação de serviços, sendo legítima a 

cobrança do débito. Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ no que 

se refere ao arbitramento de danos morais. A parte requerida ofereceu 

contestação onde juntou contrato que contém uma assinatura, 

supostamente da requerente. O contrato juntado, entretanto está mal 

digitalizado e a assinatura do documento juntado além de divergir um 

pouco da assinatura atual da requerente, ainda não está completa. Assim, 

para provar se realmente houve a contratação, e se foi feita pela autora 

da presente ação, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica, 

o que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor 

deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas 

hábeis a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido já decidiram as 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 
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ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004196-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, JOÃO FERREIRA LIMA, que 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$113,89 com 

relação ao contrato 0204000725. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do 

ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato onde consta impressão digital 

da parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão que demonstra a 

compra de um aparelho telefônico e a contratação de um plano mensal 

Vivo Controle, cuja data de vencimento da fatura se daria todo dia 17 do 

mês referente ao telefone 66 99914.1680 e (66) 996698450(66) 

996698450 , acompanhados de cópia dos documentos pessoais da 

mesma. Ainda, há demonstrativo que comprova a extensa utilização da 

linha (66) 996698450(66) 996698450 . Cabe referir, por oportuno, que por 

ter a requerida anexado cópia de documento pessoal da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia 

nos autos que houve furto de documentos dos mesmos. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.000,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 20% (dez por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança 

dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98,§4º do NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

01 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree 

via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005949-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA MARIA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005949-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELIZANDRA MARIA DE BEM 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora formulou 

pedido de desistência do processo (ID 10898037). Não tendo havido 

citação da parte adversa, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 90 NCPC). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 01 de março de 2018. 
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Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de março 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103548 Nr: 6562-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:11.064-B

 Processo nº. 6562-68.2013.811.0040.

Código nº. 103548.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 139/141 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 18 

de abril de 2018, às 14h30m.

Depreque-se a intimação e realização de interrogatório do acusado e a 

oitiva das testemunhas de defesa.

Intime-se o patrono pelo DJE.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fls. 141/142 bem 

como as de fl. 118. Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das 

testemunhas que não residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 15 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143415 Nr: 10507-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884

 Processo nº. 10507-29.2014.811.0040.

Código nº. 143415.

Vistos etc.

Diante da apresentação do endereço do acusado às fls.115 e da 

manifestação da defesa às fls.116, designo Audiência de Instrução para 

oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para 

o dia 16 de abril de 2018, às 15h00m.

Intime-se o acusado e seu Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Requisitem-se testemunhas arroladas às fls.08.

 Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 15 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179660 Nr: 8913-72.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15.819

 Vistos etc.

Por equívoco material, foi designada audiência para o dia 17 de março de 

2018, e considerando que a data aprazada trata-se de um sábado, 

redesigno a audiência para a data de 25 de abril de 2018, às 13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, requisite-se e cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180060 Nr: 9161-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORISVALDO NOVAES 

CORREIA - OAB:31.641-PR

 Vistos etc.

Por equívoco material, foi designada audiência para o dia 17 de março de 

2018, e considerando que a data aprazada trata-se de um sábado, 

redesigno a audiência para a data de 02 de abril de 2018, às 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

Intime-se, requisite-se e cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176126 Nr: 6756-29.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALLAN FARIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Ante o exposto RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da Lei n.º 

11.343/2006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida contra 

Jhonathan Allan Farias Ferreira, como incurso nas sanções descritas no 

art. 33 da Lei n.° 11.343/2006. Distribua-se, registre-se e autue-se como 

ação penal. Cite-se o acusado [art. 56 da Lei n.º 11.343/2006]. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2018, às 

15:15 horas. Intime-se o acusado, o seu defensor, bem como as 

testemunhas arroladas na peça acusatória e na defesa prévia [art. 56 e 

art. 57, ambos da Lei n.º 11.343/2006]. Intimem-se. Notifique-se e intime-se 

o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183937 Nr: 74-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO BEZERRA SILVA, VANDERLEI 

MARCILIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO INACIO DELGADO - 

OAB:

 Vistos etc.

Preliminarmente, rejeito as preliminares defensivas nesta fase preliminar, 

uma vez que necessária a instrução probatória para o acolhimento ou não 

desta tese de defesa.

A propósito este é o entendimento do Egrégio TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 12 DA 

LEI Nº. 6368/76 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - APELO PELA 

ABSOLVIÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - DROGAS DESTINADAS A MERCÂNCIA - DEPOIMENTO 

DE POLICIAIS - VALIDADE - DECLARAÇÕES QUE SE COADUNAM COM 

CONJUNTO PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - NÃO 

EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se incabível a 

absolvição, quando a condenação encontra sólidos fundamentos nas 
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provas erigidas ao longo da instrução, mormente diante da quantidade de 

droga apreendida, suas características, o acondicionamento individual em 

porções que indicam o tráfico. Corrobora com a imputação da autoria os 

uníssonos depoimentos prestados pelos agentes públicos responsáveis 

pela apreensão da droga, afastando-se a presunção de invalidade pela 

condição funcional dos policiais, em razão de inexistir nos autos provas 

de que eles tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu. Todos 

esses elementos são aptos a demonstrar a autoria e materialidade do 

tráfico. Tratando-se o crime de tráfico de tipo misto alternativo, o ato de 

mercancia não constitui condição sine qua non para a consumação do 

delito. A desclassificação para o delito de uso de drogas exige prova 

convincente da finalidade exclusiva do entorpecente a consumo próprio” 

(Ap, 35605/2010, DES.TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/11/2010, Data da publicação 

no DJE 14/01/2011).

 Assim, estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15h.

 Proceda-se à intimação e requisição dos denunciados.

Cientifique o MP e a Defesa.

Depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas na fl. 88.

Quanto ao pedido de autorização para incineração das drogas 

apreendidas, fls. 33/34 item “c”, o Ministério Público emitiu parecer 

favorável ao pedido, desde que se acautelem amostras para eventual 

contraprova, fl. 105/110.

Pois bem. A Lei n. 11.343/06 é expressa:

 “Art. 50. (...)

(...)

4.º: A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 

competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério 

Público e da autoridade sanitária.”

(...)

Art. 50-A: A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de 

prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra 

necessária à realização do laudo definitivo, aplicando-se, no que couber, 

o procedimento dos §§ 3º a 5º do art. 50.

 Ainda, a CNGC/TJMT assim dispõe: “7.21.3 – Se a custódia da substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica revelar-se 

inconveniente ou perigosa, deverá ser destruída por determinação da 

autoridade judicial competente, desde que preservada porção suficiente à 

realização da prova pericial e da contraprova”.

Dessa forma, atentando-se ao expresso na legislação e em conformidade 

com a manifestação do Ministério Público, DEFIRO o requerimento de 

incineração das drogas apreendidas, ressaltando-se o previsto no 

dispositivo acima mencionado e a obrigatoriedade de se guardar material 

necessário à preservação da prova e realização de eventual contraprova.

Outrossim, deverá a autoridade requerente comunicar, com a 

antecedência necessária para permitir o acompanhamento, o Ministério 

Público e a autoridade sanitária competente, informando da programação 

para incineração das drogas.

Lavre-se o Auto Circunstanciado a que se refere a Lei de Drogas, 

devendo ser juntado nos autos do Inquérito ou Ação Penal, subscrita por 

todos os presentes.

Preserve-se porção suficiente à realização da contraprova e laudo 

definitivo.

Cumpram-se as disposições legais e as normas da CNGC atinentes ao 

caso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 126294 Nr: 3185-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 3185-21.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): KLEBER DE CARVALHO SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Kleber de Carvalho Silva, Cpf: 60677303327, 

Rg: 2911374-1 SSP MT Filiação: Maria José de Carvalho Silva, data de 

nascimento: 21/03/1992, brasileiro(a), natural de Senador alexandre 

costa-MA, casado(a), soldador, Endereço: Rua Santa Rosa, 14, Bairro: 

São Domingos, Cidade: Sorriso-MT, atualmente se encontrando em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimar o acusado acima indiciado acerca da r. sentença 

prolatada por este Juízo nos presentes autos, cofnorme parte final a 

seguir transcrita. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Kleber de Carvalho Silva, 

devidamente qualificado, pela prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006];DA APLICAÇÃO DA 

PENAPrimeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos 

autos, que referem à existência de ação penal, não devem ser 

considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes. nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. Sob outro aspecto, 

quanto à culpabilidade, às circunstâncias do crime, ao comportamento da 

vítima, às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas 

são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o 

seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social. 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e 

extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, 

fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão, 

mínimo legal. Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. 

Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, 

de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente 

fixado: 05 (cinco) anos de reclusão. Ultrapassada tal etapa, passo a fixar 

a PENA DEFINITIVA. De outro lado, de acordo com os informes produzidos 

no processo, depreende-se que o requerido é primário, não apresenta 

antecedentes criminais e também não existe qualquer indicativo de que 

integre organização criminosa ou se dedique habitualmente à atividades 

criminosas. E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de 

interpretação que descortine exegese autêntica e teleológica da norma 

jurídica, tomando-se em consideração que o fundamento da causa de 

diminuição de pena, no crime de tráfico, espelha a idéia-princípio de 

reduzir/minimizar a punição do agente que realiza o crime de tráfico de 

maneira individual, em caráter não profissional, ocasional e não-habitual 

[cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA 

E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, “Nova Lei de Drogas Comentada artigo 

por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 165], para efeito de estabelecer 

diferenciação substancial entre pequenos e grandes traficantes [cf.: STF, 

RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. Ayres Britto], exatamente porque 

o núcleo essencial da ação criminosa, executada por parte do acusado, 

centralizou-se na postura de disseminar substâncias entorpecentes 

análogas à cocaína, deduz-se que o critério/parâmetro de escolha, para 

efeito de determinação do fator de incidência da causa de diminuição 

idealizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, deve firmar-se no 

patamar de 1/2. Não se observa a incidência de causa de aumento da 

pena. Portanto, diminuo a pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses, na razão de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas 

de diminuição da pena. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE 

MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 250 

(duzentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 
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mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em 

análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da 

situação econômica do réu. Efetivamente, como forma de prestar 

reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ 

e ‘c’ do Código Penal, levando-se por linha de estima a ideia de que a 

pena-base estabeleceu-se, sob o ponto de vista quantitativo, nas 

proximidades do patamar mínimo, partindo do pressuposto de que o réu é 

primário e não detêm antecedentes criminais e, por derradeiro, 

considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal deliberou por 

declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade da 

imposição do regime inicial fechado para os condenados por crimes 

hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei n.º 8.072/1990 [cf.: STF, 

HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012], 

Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime 

inicial Aberto. Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do 

regime semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena 

privativa de liberdade no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira 

os seguintes precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª 

Turma, Rel.: Min. Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010. D’outra banda, de suma 

importância realçar, por oportuno, que, submetida, recentemente, perante 

o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que envolvia a discussão a 

respeito da constitucionalidade da norma insculpida no art. 33, § 4.º e no 

art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, restou decidido e sedimentado pelo 

Pretório Excelso que a norma jurídica que veda, de modo abstrato, a 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos revela a feição da inconstitucionalidade, sob o 

pretexto de afronta direta ao direito à individualização da pena [art. 5.º, 

LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, trago à colação a resenha 

estruturada do respeitável acórdão, da lavra do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE 

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no 

rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, 

desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o 

legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de 

subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a 

sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um 

concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010) — com destaques 

não inseridos no texto original. Presentes as condições do art. 44 do 

Código Penal, ORDENO a substituição da pena privativa de liberdade por 

duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a seguir 

delineadas: a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades 

assistenciais, de acordo com as aptidões do réu, à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo 

mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída, 

sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo menor, na forma do 

disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do Código Penal; b) 

prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente no 

pagamento da quantia equivalente a 150% (cento e cinquenta pontos 

percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo vigente há época 

da prolação do presente veredicto, em gêneros alimentícios que compõem 

a cesta básica, a ser endereçada à entidade assistencial e filantrópica a 

ser definida em sede de execução criminal, franqueando a possibilidade 

de o condenado adimplir a obrigação em 04 (quatro) prestações de 

idêntico valor. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se 

por outro motivo estiver preso, devido à ausência de ressonância nas 

situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não 

desponta como medida recomendada a manutenção do requerido à prisão 

[art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal]. 

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida e a 

destruição da faca (fl. 36) [artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se 

à Delegacia Municipal de Sorriso e autoridade policial para o cumprimento 

da incineração com urgência. DETERMINO, no que tange aos bens que 

foram alvo do ato de apreensão (fl. 16) a sua imediata restituição aos 

seus legítimos proprietários, mediante apresentação de documento que 

comprove a propriedade do(s) bem(s). Em caso de ausência de pedido(s) 

de restituição dos bens, proceda-se a destinação à(s) entidade(s) 

interessada(s). Uma vez preclusa a presente sentença, com lastro no 

conteúdo normativo dos itens 7.20.19, 7.20.19.1 e 7.20.19.2 da 

CNGCGJ/TJMT, ORDENO que a escrivania empreenda diligências com o 

intuito de proceder à transferência do numerário de fl.27, para a 

Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD. Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ter sido 

assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença e 

mantida a condenação: a) preencha-se e remeta-se o boletim individual 

estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII 

do Código de Processo Penal]; b) comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da 

CRFB/88]; c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984]. Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2017. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, 

Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Sorriso - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162477 Nr: 10596-81.2016.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. WALTER DJONES RAPUANO, DE 

QUE POR ESTE JUÍZO FOI REDESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO NOS PRESENTES AUTOS PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 

2018, ÀS 14 HORAS E 40 MINUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 52723 Nr: 3776-90.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DA ROSA, ROSINEI (ROSENEI) VIEIRA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10.848

 Vistos etc.

Primeiramente retifique-se autuação para excluir o nome de Dirceu da 

Rosa, conforme decisão de fls. 348/368 e 396/397.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 13h30m.

 Proceda-se à intimação e requisição do denunciado.

Cientifique o MP e o Ilustre Advogado acerca da presente decisão.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 110420 Nr: 2632-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLENO DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO CHARLENO DOS 

SANTOS FARIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183636 Nr: 11342-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO JANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Intime-se o reeducando, pessoalmente, com copia da guia de execução 

penal de fls. 5.

Desde já designo a data de 25 de abril de 2018, às 14h 00min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Defiro o pedido MP item “ II” de fl. 52. Expeça-se o necessário para 

cumprimento.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102836 Nr: 5795-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Ante exposto, julgo extinta a suposta falta grave do reeducando 

Valdenilson Rodrigues de Oliveira, tendo como base o entendimento 

jurisprudencial citado anteriormente c/c o Artigo 109, Inciso VI do Código 

Penal.No mais, diante da cota ministerial de fl. 807, designo a data de 25 de 

abril de 2018, às 14h00min, para audiência admonitória do 

reeducando.Intime-se o reeducando e seu advogado de defesa e 

cientifique o MPE da audiência designadaCumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

 INTIMAR O NONBRE ADVOGADO DR. JOAO GUEDES CARRARA, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS, NO QUE 

DISPÕE O ARTIGO 422 DO CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164722 Nr: 362-06.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CARNEIRO CRUZ, DOUGLAS 

OLIVEIRA ROLVEDA, ALAN FERREIRA, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DANLO MILITÃO DE FREITAS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO RODRIGO CARNEIRO 

CRUZ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178791 Nr: 8347-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA DALL'APRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Processo nº. 8347-26.2017.811.0040

Código nº. 178791.

P.E.P.

Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.
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Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Considerando que o reeducando possui outro PEP em andamento, 

conforme antecedentes em anexo, providencie a Sra. Gestora a 

unificação das penas atribuídas ao reeducando.

Intime-se o reeducando, pessoalmente, com copia da guia de execução 

penal de fls. 4.

Desde já designo a data de 02 de abril de 2018, às 14h15min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Consigno que a data de início e fim acerca do cumprimento da pena, será 

suprido com o início do cumprimento da pena pelo reeducando.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, em 18 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162962 Nr: 10945-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DOS SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Processo: 10945-84.2016.811.0040 (código 162962)

VISTOS/MV

Considerando que o réu aceitou a proposta de sursis processual, 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 50.

Cumpra-se, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179677 Nr: 8925-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8925-86.2017.811.0040 (Código: 179677) VISTO/EM Trata-se 

de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, feito pela defesa do réu 

DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA. Instado a manifestar, o MP opinou 

desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 

77/85). É o relato do necessário. Decido. A revogação da prisão 

preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais 

estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis: Art. 

316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela 

Lei nº 5.349, de 3.11.1967) Observando o que consta dos autos, entendo 

que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. 

Senão vejamos. O crime imputado ao acusado esta previsto no artigo 33, 

da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/03, cuja as penas privativas 

de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o 

art. 313, I, do CPP. Ademais, as circunstâncias, conforme expostas, 

desaconselham a substituição da prisão pelas medidas cautelares 

previstas no artigo 319 do CPP, eis que se mostram insuficientes para o 

acusado em questão. Outrossim, convém ressaltar que não houve 

nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da 

liberdade ao denunciado, não havendo motivos para alterá-la na presente 

oportunidade. (...) Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste 

momento processual a revogação da prisão preventiva. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do denunciado. (...) Sorriso/MT, 23 de novembro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186510 Nr: 1990-93.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Ante o exposto, com base no art. 318, inciso V, do CPP, converto prisão 

preventiva da indiciada AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA, em 

prisão domiciliar, condicionada a colocação de tornozeleira eletrônica e 

mediante as seguintes condições: a) obrigação de comparecimento 

mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;b) solicitar 

previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de 

sua residência, devendo solicitar autorização inclusive para desenvolver 

atividades laborativas, religiosas e estudantil (artigo 317 do CPP);c) 

comparecer a todos os chamamentos judiciais;d) não mudar de endereço 

sem prévia autorização do juízo. A prisão em domicílio, sob pena de se 

desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser 

banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência, assim, para 

fiscalização do cumprimento das medidas e condições acima impostas, 

comunique a PC, PM e PR Federal desta cidade a fim de também fiscalizar 

o cumprimento das medidas cautelares impostas a ré, os quais tomarão as 

providências legais e comunicarão a este juízo quando do descumprimento 

da ordem judicial em apreço.Fica a ré desde já advertida de que eventual 

desobediência impl icará o restabe lec imento da pr isã o 

preventiva.Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver 

presa, restando expresso no alvará que esta só poderá ser posta em 

liberdade após a colocação da tornozeleira eletrônica. Conforme 

regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do art1º, o 

Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra o réu, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 horas, pena de responsabilidade disciplinar e 

penal.Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à 

Autoridade Administrativa responsável pela custódia, certificando nos 

autos a data, local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento 

prisional e o respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura 

do preso ou as razões que eventualmente justificaram a manutenção da 

prisão, tudo em 24 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127998 Nr: 4190-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR DE JESUS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 4190-78.2015.811.0040 Código 127998

VISTOS/KP

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

DIOMAR DE JESUS CORREA.

Destarte, embora o requerente tenha apresentado o registro de 01 (uma) 

pistola, marca TAURUS, calibre 380, numero de série KHX45594, 

cadastrado no Sinarm 2014/008503483-05, apreendido nos auto de prisão 

em flagrante, com a respectiva apresentação do certificado do Registro de 

arma de fogo, o mesmo possui prazo de validade vencido.

Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 60 (sessenta) 

dias apresente registro de arma de fogo valido.

Decorrido o prazo acima fixado sem apresentação do respectivo registro, 

arquive-se o pedido de restituição.
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Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115941 Nr: 7053-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Processo: 7053-41.2014.811.0040 (Código 115941) VISTO/KP. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia MARCOS MEDINA DORNAS, qualificado(a/s) 

nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 21, da Lei das 

Contravenções Penais, face conduta ilícita supostamente realizada em 21 

de agosto de 2014, perquirindo o parquet, via de consequência, o 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em referência. 

Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos legais do 

artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do 

CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO e 

determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que tramitará 

segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE pessoalmente 

o(a/s) denunciado(a/s) no endereço informado na certidão de fl. 114, para 

fins e prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 

396-A, ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, 

para consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 

(trinta) dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 

353ss ou 361ss do CPP, respectivamente. Na citação pessoal, superado o 

prazo legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte 

na regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar 

sua defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será 

intimado pessoalmente para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP. 

No que toca ao SURSIS PROCESSUAL proposto pelo MPE as fls. 91/92, 

deixo de oferecer a proposta uma vez que o acusado vem sendo 

processado por outro delito em processo distinto deste, conforme 

antecedentes criminais de fl. 102, não cabendo então o benefício de 

suspensão condicional do processo ao acusado, conforme preconiza o 

artigo 89 da Lei 9.099/95. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154780 Nr: 6295-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B

 Processo: 6295-91.2016.811.0040 Código 154780

VISTOS/MV

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 19/09/2018, às 

17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97793 Nr: 284-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:13901

 Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para:CONDENAR a acusada 

MARIA DE LOURDES RAMOS DE SOUZA, já qualificada nos autos, como 

incurso na pena do artigo 180 do Código Penal em 01 (um) ano de 

reclusão e 40 (quarenta ) dias multa, bem como CONDENÁ-LA como 

incurso na pena do artigo 12 da Lei 10.826/03, em 1 (um) ano de detenção 

e 40 (quarenta ) dias multa, substituindo as penas privativas de liberdade 

aplicadas por duas restritivas de direito, consistente em prestação de 

serviço a comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento 

em dinheiro de 3 (três) salários mínimos, que será revertido a entidade 

pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo juízo da 

execução penal; Nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo 

Penal, ABSOLVER a acusada do crime previsto no art. 33, § 1.º, III da Lei 

n.º 11.343/2006, a ela imputado.Condeno a acusada ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Intimem-se pessoalmente a Ré desta 

sentença, sendo que a mesma deverá ser apresentado o respectivo termo 

de apelação ínsito na seção de regência do capítulo 7 da CNGC/MT. Intime 

o advogado do Réu via DJE.Ciência pessoal ao nobre membro do 

MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) P.R.I.C, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 16 de fevereiro de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186900 Nr: 2247-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'AQUINO JOSE BORGES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21.051-B

 Processo: 2247-21.2018.811.0040 (Código: 186900)

VISTO/EM.

Trata-se de pedido feito pela defesa do indiciado D´AQUINO JOSÉ 

BORGES DE FREITAS, para que ele possa se ausentar da comarca no 

período de 28/02/2018 a 05/03/2018, visando acompanhar sua convivente 

em uma convenção que ocorrerá em Dubai. Requer ainda a defesa do 

indiciado que seja revogada a medida provisória de proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo, vez que tal 

medida prejudica suas atividades profissional e social.

O MPE, manifestou favorável ao pedido de autorização para viagem do 

indiciado à Dubai (fls.83).

Feito concluso. Decido.

Destarte, uma vez que o indiciado esta comunicando a viagem ao juízo não 

vejo óbice ao seu deferimento, contudo, deverá ele se apresenta em juízo, 

em até 05 (cinco) dias após o seu retorno a esta comarca, acostando aos 

autos documentos comprobatórios da viagem.

Quanto a revogação da medida cautelar imposta de proibição de 

ausentar-se de Comarca sem previa autorização do juízo, malgrado as 

assertivas do indiciado de que tal medida prejudica suas atividades 

profissionais e sociais, tenho que esta deverá ser mantida, contudo, 

autorizo o indiciado a se ausentar da comarca sem comunicar este juízo 

desde que o prazo não exceda a 10 (dez) dias e não seja para viagens 

internacionais, caso contrário, deverá solicitar autorização, comunicando 

sempre o local onde poderá ser encontrado.

Intimem todos. Ciência pessoal ao MPE

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 3566-34.2012.811.0040 Código 91589VISTOS/MVTrata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10/04/2018 às 08:10 horas.Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP.As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação.Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 8220-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Lidiane Dias de Campos Maraschin

analista judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 249-92.1993.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI TREVELIN RODRIGUES 

- OAB:4.289-A-MT

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de TEOTONIO 

FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se 

operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado 

no artigo 121, § 2°, ii E iv C/C o artigo 61, II, A e C do Código Penal, o que 

faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso I, ambos 

do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.Determino que o 

Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, sobretudo para os 

Institutos de Identificação. Transitada em julgado esta sentença, 

proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança de 

emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263175 Nr: 27075-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254512 Nr: 20302-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de MARCIA CRISTINA 

COSTA DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 42). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.
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P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259824 Nr: 24686-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA FLAUZINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRATIVO CONSÓRCIOS LTDA. em face de JULIANA FLAUZINO 

DOS SANTOS, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

49/50-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 49/50-verso não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 49/50-verso 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203463 Nr: 17505-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro e em cumprimento à r. 

decisão de fls. 146/147, parágrafo 6, remeto os autos ao setor de "matéria 

para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141159 Nr: 487-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - 

OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de intimação expedida para o autor à fl. 152, 

retornou dos Correios com a informação: "não existe o nº", dessa forma, 

remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o 

advogado da parte autora para indicar o endereço atualizado do seu 

cliente, para intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 25-65.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, INALDO 

XAVIER SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15641, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 

7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB 

MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, esclarecerem se Maria 

Aparecida de Oliveira se trata de nova inventariante do espólio de Irineu 

Zanatta, uma vez que, conforme termo de inventariante de fl. 469, a 

inventariante do espólio seria Carolina Vitória de Castro Zanatta, 

oportunidade em que deverá apresentar o respectivo termo de nomeação, 

bem como procuração “ad judicia” outorgada à digna advogada Angélica 

Rodrigues Maciel, inclusive, com poderes para transigir.

No mais, INTIME-SE o executado Guiomar Introvini Zanatta, pessoalmente e 

pelo digno advogado Samir D. Ramos, para, no prazo de 15 dias, promover 

a juntada de procuração “ad judicia”, com poderes para transigir.

Para tanto, deverão ser habilitados os advogados mencionados no acordo 

para, também, receberem intimações.

Ainda, por conta do artigo 619, inciso II, do CPC, ENCAMINHE-SE cópia do 

acordo ao respectivo inventário para que o Juízo informe a respeito de 

eventual empecilho para que seja chancelado neste feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial (a) no que tange ao valor da causa, que deve 

corresponder ao seu proveito econômico, com o recolhimento 

complementar das custas e da taxa judiciária, se for o caso, e (b) indicar o 

endereço eletrônico dos demandados Geraldo Vígolo e Nelson José 

Vígolo, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção anômala. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270895 Nr: 1891-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK AUGUSTO BARRETO MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMELINO PEREIRA DA SILVA, OTÁVIO 
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CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida.CITE-SE a parte embargada para 

responder à demanda no prazo de 15 dias, conforme o artigo 679 do 

Código de Processo Civil, constando a advertência do artigo 344 do 

CPC.De acordo com o artigo 677, § 3º, do CPC, se os embargados tiverem 

advogado(s) constituído(s) nos autos da ação principal, a citação se dará 

em nome do advogado(s) constituído(s), por meio de publicação no 

DJE.Para tanto, a Secretaria de Vara deverá certificar quais embargados 

possuem advogado(s) constituído(s) nos autos principais, cumprindo, 

então, o parágrafo anterior.Em arremate, TRANSLADE-SE cópia da 

vertente decisão para os Autos da Execução de Título Extrajudicial n. 

840-96.1999.811.0055 (Código: 8305), em apenso.EXPEÇA-SE o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 235510 Nr: 1847-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, DANIEL PUGLISSE - OAB:49226, JONAS J. 

SCHUSTER - OAB:62026, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 Por todo o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor 

da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, JUNTE-SE cópia da sentença e de eventual acordão, bem como da 

certidão de trânsito em julgado, aos Autos da Execução de Título Judicial 

n. 3036-24.2008.811.0055 (Código: 104227), em apenso.Por fim, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270895 Nr: 1891-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK AUGUSTO BARRETO MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMELINO PEREIRA DA SILVA, OTÁVIO 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 30/31, 

diante da certidão de fl. 33, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de CITAR o embargado, na pessoa de seu 

advogado, para responder à demanda no prazo de 15 dias, conforme o 

artigo 679 do Código de Processo Civil, observando-se que, caso não seja 

contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 344 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253564 Nr: 19627-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6.285/MT

 Certifico e dou fé, em atendimento à r. decisão de fls. 32/33 e diante da 

certidão de fl. 35, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de CITAR a parte embargada para responder a demanda, 

no prazo de quinze dias, conforme o artigo 679 do CPC, observando-se 

que, nos termos do artigo 344 do CPC, não havendo resposta, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 19024-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, JULIETA 

CATARINA CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

 PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 239/240-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20357 Nr: 3713-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, à r. decisão de fl. 383 e 

diante da petição de fls. 387/388, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte executada 

para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca do pedido de fl. 375.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 14.03.2018, às 14 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 27.03.2018, às 14 horas.

AUTOS N.º 6466-81.2008.811.0055 – Código 107776

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

EXECUTADOS: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO e MARIA STEFANI BOFF

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 275.010,31, em 18.10.2017

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 14.03.2018, às 14 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 27.03.2018, às 14 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Av. 

Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N, Bairro: Jardim Mirante, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, Cep:78.300-000, Fone: (65) 3339-2700.

DESCRIÇÃO DO BEM: Fazenda São Sebastião, composta de 1.878,9711 

hectares – perímetro 27.770,65 m. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice AR7-M-0286, de coordenadas N 

8.386.693,62 m e E 363.358,292m situado no limite da Fazenda São 

Sebastião VII com o limite da Fazenda São Sebastião VIII, de Orácio 

Stefan, matrícula nº 11.011, código do INCRA: 903.051.022.616-9 e com o 

limite da Fazenda Santo Expedito (ocupação); deste, segue confrontando 

com a Fazenda Santo Espedito (ocupação), de Jair Stefani Boff, RG 

3049773348 SSP RS CPF 637.852.000-30, com azimute de 140º15’5’’ e 

distância de 3.572,02 m até o vértice AU1-M00855, de coordenadas N 

8.383.947,252m e E 365.642,309m; situado no limite da Fazenda Santo 

Espedito (ocupação) com o limite da Fazenda Querência III (ocupação); 

deste segue confrontando com a Fazenda Querência III (ocupação), da 

Agropecuária Germinare Ltda, sócios administradores: Douglas Crestani, 

RG 1323129-4 SSP/MT,CPF 705.558.341-15 e Camila Donida Crestani RG 

1539378-0 SSP-MT CPF 017.283.221-70, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 255º57’43’’ e 252,03m até o vértice AU1-M-0871, de 

coordenadas N 8.383.933,895m e E 365.390,637m; 266º41’56’’ e 787,42m 

até o vértice AU1-M-0870, de coordenadas N 8.383.888,552m e E 

364.604,519m; 266º47’49’’ e 929,49 m até o vértice AU1-M-0854, de 

coordenadas N 8.383.836,617 m e E 363.676,482m; 267º00’45’’ e 2.824,88 

m até o vértice Au1-M-0853 de coordenadas N 8.383,689,387m e E 

360.855,445m; 141º06’02’’ e 2.007,82 m até o vértice Au1-M-0868 de 

coordenadas N 8.382.126,807m e E 362.116,266m; 141º27’31’’ e 

1.486,90m até o vértice AU1-M-0867 de coordenadas N 8.380.963,811 m e 

E 363.042,725m; 141º116’03’’ e 2.089,75 m até o vértice AU1-M-0866, de 

coordenadas N 8.379.333,648m e E 364.350.249 m; situado no limite da 

Fazenda Querência III (ocupação) com o limite da margem esquerda do 

córrego Papagaio; deste segue confrontando com o limite da margem 

esquerda do referido córrego a montante com os seguintes azimutes e 

distâncias; 267º23’57’’ e 109,92 m até o vértice AR7-P-0708 de 

coordenadas N 8.379.328,660 m e E 364.240,440 m; 243º55’41’’ e 124,34 

m até o vértice AR7-P-0709 de coordenadas N 8.379.274,014 m e E 

364.128,755 m; 234º128,755 m; 234º55’53’’ e 43,34 m até o vértice 

AR7-P-0710, de coordenadas N 8.379.249,113m e E 364.093,283 m; 

260º42’54’’ e 185,56 m até o vértice AR7-P-0711 de coordenadas N 

8.379.219,173 m e E 363,910,151 m; 226º55’39’’ e 67,19m até o vértice 

AR7-P-0712 de coordenadas N 8.379.173,286 m e E 363.861,068m; 

241º00’02’’ e 188,47 m até o vértice AR7-P-0713 de coordenadas N 

8.379.081,914 m e E 363.696,225 m; 248º25’51’’ e 160,31 m até o vértice 

AR7-P-0714 de coordenadas N 8.379.022,980 m e E 363.547,140m; 

243º49’06’’ e 101,55 m até o vértice AR7-P-0715 de coordenadas N 

8.378.978,174m e E 363.456,009m ;256º34’37’’ e 88,43 m até o vértice 

AR7-M-0278 de coordenadas N 8.378.957,647m e E 363.369,999m; 

situado no limite da margem esquerda do córrego Papagaio com o limite 

direito da faixa de domínio da estrada vicinal, sentido Fazendas MT 175; 

deste segue confrontando com o limite direito da faixa de domínio da 

referida estrada, com azimute de 293º05’36’’ e distância de 5.292,95 m até 

o vértice AR7-M-0279 de coordenadas N 8.381.033,707 m e E 

358.501,191 m; situado no limite direito da faixa de domínio da estrada 

vicinal sentido Fazendas MT 175 com o limite da Fazenda São Sebastião I; 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião I de Renato 

Boff, matrícula nº 11.012,código do INCRA 903.051.022.640-1 com azimute 

de 40º37’45’’ distância de 1.451,03 m até o vértice AR7-M-0280 de 

coordenadas N 8.382.1234,950m e E 359.446,047m; situado no limite da 

Fazenda São Sebastião I com o limite da Fazenda São Sebastião II de 

Renato Boff, matricula nº 11.017 código do INCRA 903.051.022667-3 com 

azimute de 40º37’40’’ e distância de 1.387,92 m até o vértice AR7-M-0281 

de coordenadas N 8.383.188,316 m e E 360.349,779 m. situado no limite da 

Fazenda São Sebastião II com o limite da Fazenda São Sebastião II; deste 

segue confrontando com a Fazenda São Sebastião II, de Francolino Boff 

Sobrinho, matrícula nº 11.013, código do INCRA 903.051.022.659-2 com 

azimute de 40º37’53’’ e distância de 1.029,48 m até o vértice AR7-M-0282, 

de coordenadas N 8.383.969,599 m e E 361.020,165 m; situado no limite da 

Fazenda São Sebastião III com o limite da Fazenda São Sebastião IV, deste 

segue confrontando com a fazenda São Sebastião IV de Francolino Boff 

Sobrinho, matrícula nº 11018, código do INCRA 903.051022.632-0 com 

azimute de 40º 37’21’’ e distância de 822,05 m até o vértice AR7-M-0283 

de coordenadas N 8.384.593,545 m e E 361.555,f376m situado no limite da 

Fazenda São Sebastião IV com o limite da Fazenda São Sebastião V; 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião V de Lourenço 

Bet Neto, matrícula nº 11.019, código do INCRA 903.051.022.586-3 com 

azimute de 40º38’19’’ e distância de 875,88 m até o vértice AR7-M-0284 de 

coordenadas N 8.385.258,191 m e E 362.125,826 situado no limite da 

Fazenda São Sebastião V com o limite da Fazenda São Sebastião VI, 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião VI de Remi 

Soso, matrícula nº 11.020, código do INCRA 903.051.022.594-4 com 

azimute de 40ºf38’53’’ e distância de 915,48 m até o vértice AR7-M-0285 

de coordenadas N 8.385.952,786 e E 362.722,179m, situado no limite da 

Fazenda São Sebastião VI com o limite da Fazenda São Sebastião VII, 

deste segue confrontando com a Fazenda São Sebastião VII de 

Alcebíades Boff, matrícula 11.016, código do INCRA 903.051.022.608-8 

com azimute do 40º39’03’’ e distância de 976,46 m até o vértice 

AR7-M-0286, ponto inicial da descrição deste perímetro. Proprietário: 

Francolino Boff Sobrinho, matrícula 2.971 do CRI de Tangara da Serra 

(MT).

 VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL: R$ 9.753.937,04, em 01/01/2018

ÔNUS RECURSO OU CAUSA PENDENTE: R/3-2.971 – hipoteca cedular de 

1º grau em favor de Banco da Amazônia S/A.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado pelo preço mínimo de 50% do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (Art. 891, CPC)

LEILOEIRO: Wellington Martins Araújo, fone: (65) 99997-1717, endereço 

eletrônico www.araujoleiloes.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Eu, Élida Juliane Schneider, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 3036-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, DANIEL PUGLISSE - OAB:49226, JONAS J. 

SCHUSTER - OAB:62026, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

FÉLIX UMBERTO SIMONETI opusera os embargos declaratórios de fls. 

375/381 em face da decisão de fls. 366/367-verso, alegando que fora 

contraditória no que toca à análise do pleito formulado pela parte 

exequente às fls. 340/343.

Pois bem.

É cediço que a contradição se configura quando os termos de uma 

decisão se mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a 

decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE 

MULTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento 

obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de 

algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a 

interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A 

omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela 

existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador 

obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida 

seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre 

este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a 

que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que 

não se constata na espécie." (EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011) 3. Embargos 

manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a 

causa já devidamente decidida. 4. O caráter manifestamente protelatório 

dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no 

artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl no AgRg no AREsp 

141.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012) (negrito nosso)

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, conforme faz ver recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada 

às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo 

CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não 

se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao 

aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima 

descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas 

hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente 

fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os 

argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu 

convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete 

a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de 

embargos de declaração, ainda que manejados para fins de 

prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, 

DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 

713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não 

há contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). 

E, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 

conclusão ora impugnada. No mais, como já dito, eventual contradição 

externa (entre o que fora decidido e eventual situação fática e de direito) 

não é passível de correção pela via adotada pela parte embargante.

Depois, em que pese a irresignação acerca da não retirada do nome do 

digno advogado renunciante da capa dos autos, não se vê qualquer 

prejuízo à parte executada. Afinal, como já consignado pela decisão 

embargada, a digna advogada substabelecida estava cadastra e, como 

inclusive alertado pelo embargante, recebendo as publicações em nome 

dele.

Ora, é certo que só haveria prejuízo se, uma vez mantido o nome do digno 

advogado renunciante após comunicada sua renúncia, a digna advogada 

substabelecida não houvesse sido cadastrada para receber as 

publicações oriundas da vertente demanda.

O fato, por si só, do digno advogado renunciante ter sido mantido 

cadastrado nos autos, juntamente com a digna advogada substabelecida, 

não revela, como já acenado, qualquer prejuízo à parte embargante.

Não custa ressaltar que somente se pode falar em nulidade se juntamente 

com o defeito se verificar prejuízo. Como visto, há o defeito, pois o 

advogado renunciante não fora excluído dos autos, porém, não se depara 

com o prejuízo, pois persistiu a intimação da digna advogada 

substabelecida.

No mais, a decisão vergastada deixou expressamente consignado, no que 

tange à representação da parte embargante, que:

“Firmada essa premissa, como se extrai da petição e documentos de fls. 

144/147, a renúncia fora realizada apenas pelo digno advogado Felipe 

Bedin Biasotto, de modo que a parte executada permaneceu representada 

pela digna advogada Franciellen de Oliveira Trettel, haja vista que fora 

substabelecido, com reserva, os poderes outorgados pela parte 

executada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. VALIDADE. 

POSTERIOR RENÚNCIA DO SUBSTABELECENTE. PARTE REGULARMENTE 

REPRESENTADA NOS AUTOS PELO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. 

DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 267, IV, DO CPC. 

DECISÃO QUE NÃO SE SUSTENTA MEDIANTE REGULARIDADE DO FEITO. 

RECURSO PROVIDO.

 A posterior renúncia do substabelecente, então procurador da autora da 

ação, que passou a atuar como procurador da parte contrária, na 

condição de Procurador do Município, torna irrelevante o aspecto de que o 

anterior substabelecimento tenha sido feito com reserva de poderes. O 

advogado substabelecido, neste caso específico, permanecendo nos 

autos, torna regular a representação posto que a sua atuação no 

processo independe da co-participação daquele que lhe substabeleceu os 

poderes inerentes ao mandato. Estando, assim, a parte autora 

regularmente representada nos autos, o fato de não ter providenciado 

nova procuração no prazo assinado pelo Juiz da causa, inviabiliza a 

extinção do processo com base no artigo 267, inciso IV, do CPC. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0327.12.000367-5/001, Relator(a): Des.(a) Armando 

Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2015, publicação da 

súmula em 13/05/2015) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de extinção de condomínio - Decisão 

que determinou à Serventia as anotações necessárias em relação ao 

patrono da agravante - Confirmação - Havendo expressa outorga de 

poderes a advogado para substabelecer, o advogado substabelecido 

deterá capacidade postulatória mesmo diante da renúncia do 

substabelecente - Recurso não provido. (TJSP – Agravo de Instrumento 

9021979-50.2009.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 

1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 23/06/2009; Data de Registro: 

01/07/2009)

Cabe ressaltar, ainda, que a procuração de fl. 65 outorga poderes ao 

advogado substabelecente para “substabelecer (em) com ou sem reserva 

de poderes gerais para o foro”.

Logo, não obstante as alegações da parte executada, bem como 

independentemente da parte executada ter sido intimada, ainda na fase de 

conhecimento, para constituir novo patrono, a verdade é que durante todo 
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o trâmite processual permaneceu representada pela digna advogada 

substabelecida Franciellen de Oliveira Trettel, sendo certo que fora 

cientificada de todos os atos processuais, inclusive, acerca da penhora 

realizada nos autos.”

Daí se colhe que a decisão vergastada chegou à conclusão de que, em se 

tratando de substabelecimento com reservas, mesmo que o 

substabelecente renuncie, persiste a capacidade postulatória do 

substabelecido. Inclusive, a jurisprudência citada é exatamente nesse 

sentido.

De outro norte, nos embargos declaratórios, a parte executada insurge-se 

contra essa conclusão com a alegação de que o substabelecimento com 

reservas de poderes é sempre uma transferência provisória de poderes, 

bem como que, com a renúncia do substabelecente, automaticamente 

cessaria os poderes outorgados ao advogado substabelecido. Ou seja: 

apresenta argumento que contraria a fundamentação lançada na decisão 

embargada.

Logo, o que se vê é que a parte embargante contrapõe-se aos 

fundamentos adotados na decisão com outros argumentos, sendo certo 

que, em tal situação, o que se mostra é a irresignação quanto ao resultado 

obtido, e não matéria a ser tratada no bojo do citado recurso.

Em suma, não se depara com a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

Ademais, PROMOVA-SE a Secretaria de Vara, se for o caso, as 

comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC.

Após, diante do contido à fl. 384, DETERMINO que seja realizada a 

alienação do bem penhorado, observando as seguintes balizas:

I-) Para promover os atos de arrematação do bem penhorado, NOMEIO o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares Teles, matriculado na Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob n.º 26, por meio da empresa Leilão Judicial 

Eletrônico, gestora de Sistemas de Alienação Judicial Eletrônica, inscrita 

no CNPJ sob n.º 12.618.899/0001-90, com escritório sediado à Avenida 

São Sebastião, n.º 3469-A, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 

78045-000, fone: (65) 9988-9041 e 0800-789-1200 e endereço eletrônico: 

contato@leje.com.br.

II-) A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

III-) A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do 

leiloeiro, sendo certo que o edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, em sítio escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado 

pelo Juízo, de modo que, desde logo, fica autorizado a disponibilizar a 

íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da 

presente decisão) e outros documentos via internet, em site 

especificamente mantido com essa finalidade; autorizada, ainda, a 

publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou 

comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no 

leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a 

íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta.

IV-) Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

V-) A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, 

fica estipulada em 5% do valor do lanço ofertado para arremate do bem. 

Em caso de acordo, remição ou adjudicação superveniente à designação 

da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor do bem 

penhorado, salvo se superior à dívida, quando, então, a aludida 

porcentagem (2%) deverá recair sobre esse valor da dívida, a título de 

reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

VI-) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme item “III” supra.

VII-) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento.

VIII-) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, 

que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, 

nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no 

leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, 

conforme artigo 891 do CPC.

IX-) Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do 

CPC, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal 

modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, 

inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

X-) EXPEÇA-SE autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

XI-) Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

REQUISITE-SE ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

XII-) Na hipótese de se tratar de veículo, deverá ser juntada aos autos, 

antes da expedição do edital de arrematação, informação sobre o bem 

extraída do site do DETRAN/MT.

XIII-) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação do leilão.

XIV-) CUMPRAM-SE as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, 

edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “III” deste ato judicial.

XV-) INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos dignos advogados 

constituídos nos autos. No caso de não haver advogado constituído por 

uma das partes, a intimação deverá ser pessoal.

EXPEÇA-SE o necessário.

 INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212146 Nr: 3778-68.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS LOPES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, diante da petição do autor de 

fl. 135 e da necessidade de intimação pessoal da parte acerca do 

levantamento de valores pelo advogado constituído, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que solicite ao seu cliente que compareça 

nesta Secretaria, no prazo de quinze dias, a fim de que seja cientificado 

pessoalmente do levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 1626-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA, LUIS GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, CRISTINA 

LUCENA PEREIRA DIAS - OAB:OAB/MT7194, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 12963

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e artigo 877, § 1º, do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que solicitem o comparecimento 

da autora nesta Secretaria da Primeira Vara Cível, no prazo de cinco dias, 

a fim de que seja colhida sua assinatura no auto de adjudicação de fl. 119 

e cópia que acompanhará a carta de adjudicação da contra-capa dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267025 Nr: 29920-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que compareçam nesta Secretaria e 

retirem o alvará judicial para levantamento de valores, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8305 Nr: 840-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMELINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos. (...) (...) Nesse passo, a inércia da parte executada em informar 

que o imóvel onde se deu a penhora e avaliação não seria aquele alvo da 

Matrícula n. 14.299, por si só, demonstra deslealdade processual. Afinal, é 

crível que conheça a localização da área e, com a sua postura proativa, 

daria solução simples à vertente execução. E mesmo que não 

conhecesse, seria lícito esperar, no mínimo, o esclarecimento, nos autos, 

dessa situação logo que realizada a penhora. De tal sorte, nos termos do 

artigo 600, inciso II, c/c o artigo 601, ambos do CPC/1973, APLICO a multa 

de 20% sobre o valor executado. No ponto, a situação fática é regulada 

pela legislação vigente ao tempo da conduta, na forma do artigo 14 do 

CPC. Logo, AGUARDE-SE a manifestação dos executados acerca do 

cálculo de fl. 640, conforme as cartas de intimação de fls. 657/658. Se não 

houver irresignação, desde já, HOMOLOGO o aludido cálculo. Sem 

prejuízo da providência anterior, por cautela, OFICIE-SE ao CRI de Tangará 

da Serra para que, no prazo de 15 dias, promova o registro de penhora 

sobre o imóvel matriculado sob n. 371 (fls. 426/426-verso), indicado no 

inventário extrajudicial e que será partilhado com a executada Marilda de 

Fátima Barreto, na proporção que lhe caiba, até o valor executado. (...) No 

mais, OFICIE-SE novamente ao INDEA/MT, também como requerido, a fim 

de fazer constar que os semoventes se encontram em nome do Sr. João 

Parente de Sá Barreto, encaminhado juntamente com a missiva os 

documentos de fls. 456/457. (...) Da mesma forma, OFICIE-SE ao 

DETRAN/MT a fim de que seja promovida a anotação do valor atualizado 

da dívida, no que tange aos veículos indicados à fl. 643. Por fim, como já 

determinado no item “g” de fl. 595, OFICIE-SE o CRI de Barra do Bugres/MT, 

como requerido no item “5” de fl. 639-verso. REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

a fim de promover a retirada do Sr. Otavio Camparoto do polo ativo da 

demanda, nos termos do item “i” da decisão de fls. 593/595-verso. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22012 Nr: 1285-75.2003.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA MARILIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 74/83 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.

De início, é preciso dizer que o cálculo judicial de fl. 751 deixou de 

observar, no que se refere ao decote do valor acordado às fls. 

749/749-verso, a importância ali descrita. Afinal, utilizando-se do valor 

total da dívida, promoveu o decote de 50% do valor devido, quando, na 

verdade, deveria promover o decote apenas do valor acordado. Ou seja: o 

importe de R$ 180.000,00.

Logo, ENCAMINHEM-SE os autos novamente à Contadoria Judicial para 

promover o cálculo atualizado da dívida, decotando-se o valor de R$ 

180.000,00 e, então, obter o valor devido pelo executado Maverique 

Veronio Batista Moraes.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo judicial, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que o executado Maverique Veronio Batista Moraes, se 

não discordar do cálculo, deverá depositar o valor devido, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
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penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143226 Nr: 2728-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMU EKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CASAGRANDE KESERLE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838

 Vistos.

Tendo em conta que o cálculo apresentado à fl. 149, a primeira vista, se 

mostra equivocado, uma vez que deverá ser descontado do valor da 

dívida os valores já levantados pela parte autora à fl. 136 e à fl. 145 dos 

Autos n. 2107-49.2012.811.0055 (Código: 142665), na forma do artigo 

524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para 

apurar o valor da dívida, nos termos da sentença de fls. 133/136 e da 

decisão de fls. 141/142.

Para tanto, PROMOVA-SE a juntada dos documentos de fls. 136 e 145 dos 

Autos n. 2107-49.2012.811.0055 (Código: 142665).

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Não havendo qualquer irresignação acerca do cálculo judicial, desde já, 

HOMOLOGO o aludido cálculo.

Por fim, CONCLUSOS para penhora “Bacenjud”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.473-A, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Vistos.

O executado apresentou impugnação, às fls. 917/949, sustentando, em 

síntese, excesso de execução.

Pois bem.

Essa manifestação é absolutamente extemporânea, haja vista que a 

intimação indicada às fls. 893/895 fora publicada em 23/10/2017, no DJE n. 

10125. Ou seja: a manifestação do Banco executado fora protocolada 

após o prazo previsto no artigo 525 do CPC, conforme revela a certidão de 

fl. 908.

 Dentro desse contexto, não há como analisar a irresignação da parte, 

pois a oportunidade de se insurgir contra o cálculo está fulminada pela 

preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DISCUSSÃO ACERCA DOS CÁLCULOS –PRECLUSÃO – PRECEDENTES 

DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em face da 

homologação da conta exequenda, afasta-se a possibilidade de se 

rediscutir os critérios de correção monetária, porquanto albergados pela 

coisa julgada. (STJ - REsp: 616911 SC 2003/0227558-8, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/09/2006, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 22/09/2006 p. 249)”

 (TJMT - AgR 59682/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL 

PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS ORIGINAIS – 

DESCUMPRIMENTO – ESCOAMENTO DO PRAZO DADO PELO JUÍZO – 

PRECLUSÃO TEMPORAL – CÁLCULO REALIZADO POR PERITO NOMEADO 

PELO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A preclusão 

denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo 

determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que 

o fenômeno da preclusão opere seus efeitos. Forte no art. 473 do CPC, é 

defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob 

as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo referido o intuito 

de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões 

processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.” (TJMT - AI 

142597/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CONSTATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

SALDO REMANESCENTE INCORRETO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - 

PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA

 - As alegações de saldo remanescente incorreto e de excesso de 

execução tornam-se descabidas se a impugnação ao cumprimento de 

sentença ou mesmo o depósito para garantia do juízo se dá fora do prazo 

legal de 15 dias previsto na lei.

 - A intempestividade da impugnação impede o exame das questões nela 

agitadas, sendo certo que revela impropriedade técnica examinar matérias 

já alcançadas pelo fenômeno da preclusão temporal.

 - Opera-se a preclusão do direito da parte executada de argüir ser o 

saldo remanescente incorreto e, ainda, de haver excesso de execução, 

quando ela não se manifesta sobre essas questões, a tempo e modo 
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oportunos, ou seja, na primeira oportunidade em que lhe foi dada a 

manifestar nos autos do processo sobre o assunto. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0313.10.012854-2/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da 

Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2015, 

publicação da súmula em 13/07/2015) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR MERO CÁLCULO. ARTIGO 475-B DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE OPERADA NO LIMIAR DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO ADEQUADO PARA IMPUGNAR 

OS CÁLCULOS DO CREDOR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUTIR A MATÉRIA A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA 

DE DEZ POR CENTO. ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

INCIDÊNCIA EX LEGE. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DE NOVA FASE. 1.SOB O 

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 475-B DO CPC, A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É PROCESSADA DE ACORDO COM O ART. 

475-J DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL, SEGUNDO O QUAL - ESCOADO 

O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SEM O PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO 

VALOR OBJETO DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO APÓS A 

COMUNICAÇÃO DA PARTE MEDIANTE INTIMAÇÃO NO DJE DO SEU 

ADVOGADO - INCIDE A MULTA DE 10 % (DEZ POR CENTO) EX LEGE 

(AUTOMATICAMENTE). 2.A LIQUIDAÇÃO FEITA POR CÁLCULOS DO 

CREDOR (ART. 475-B DO CPC) DÁ-SE NO LIMIAR DA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE MODO QUE - DETERMINADO O INÍCIO 

DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A PARTIR DOS VALORES 

APRESENTADOS NA PLANILHA PELO CREDOR - EVIDENCIA-SE 

REALIZADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. 3.SE 

O DEVEDOR NÃO ATENDE O COMANDO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO 

DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA DE 

CÁLCULO, REPUTAM-SE CORRETOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS 

PELO CREDOR (ART. 475-B, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

4.CUMPRE AO EXECUTADO INTERPOR RECURSO EM FACE DA DECISÃO 

QUE RECEBEU OS CÁLCULOS DO CREDOR, OPORTUNIDADE ADEQUADA 

PARA APONTAR OS SUPOSTOS EQUÍVOCOS PRESENTES NA PLANILHA 

APRESENTADA. NÃO SE DESINCUMBINDO O INTERESSADO 

OPORTUNAMENTE DO ÔNUS QUE LHE ERA CARREADO, NÃO É DADO 

MAIS QUESTIONAR A LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS E, POR 

CONSEGUINTE, OS CÁLCULOS APRESENTADOS. A MATÉRIA, 

PORTANTO, REVELA-SE IMPASSÍVEL DE REDISCUSSÃO (PRECLUSÃO), 

NÃO PODENDO, POR ISSO, SEQUER SER OBJETO DE INCONFORMISMO 

EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A TÍTULO 

DE EXCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 475-L, V, DO CPC). 5.APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.” (TJ-DF - APC: 20140110158222 DF 

0095049-60.2004.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 09/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 28/04/2014 . Pág.: 108) (negrito nosso)

Veja-se que a concatenação de atos processuais, que acabam por formar 

o processo, visa sempre o caminhar para frente. Uma vez decorrido o 

prazo para se manifestar, não há mais como reavivar o assunto nos 

autos. No vertente caso, trata-se de direito absolutamente disponível, 

sendo certo que a inércia anterior da parte fez com que se presumisse a 

aceitação do valor indicado pela parte exequente.

Depois, em análise aos fatos alegados pelo Banco executado, é possível 

verificar que a discussão travada na aludida peça processual trata-se de 

irresignação, em grande monta, quanto aos termos da sentença prolatada 

nos autos, haja vista que o valor de R$ 912.296,74 fora apontado como 

saldo credor em favor da parte exequente quando da prolação da 

sentença de fls. 866/873-verso, cujo trânsito em julgado é visto à fl. 875.

 Bem por isso, ainda que não fosse o caso de preclusão temporal, na 

forma do artigo 223 do CPC, não há como este Juízo discutir o conteúdo 

de sentença já transitada em julgado nos próprios autos em que foi 

prolatada. Deveria a parte interessada, se irresignada com a sentença, ter 

manejado o expediente processual próprio.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 917/949.

No mais, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é possível verificar que consta a informação de 

que o autor é falecido.

 Depois, é possível verificar, ainda, a existência de inventário em curso, 

em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca (Autos n. 

13454-06.2017.811.0055 – Código: 245911), onde fora nomeado 

inventariante o Sr. Anderson Mariussi.

Logo, como há inventário em andamento, como acima assinalado, basta a 

substituição do falecido pelo seu espólio, devidamente representado pelo 

inventariante.

Dessa forma, estando sucedido pelo espólio, consoante a regra do art. 

110 do CPC, desnecessária a presença de seus sucessores no polo 

passivo da lide.

Em suma: como ainda não houve partilha dos bens, a parte será o espólio, 

conforme disserta José Roberto dos Santos Bedaque: “enquanto não 

partilhados os bens, parte será o próprio espólio. Realizada a partilha ou 

inexistentes bens, sucedem a parte falecida seus herdeiros.” (Código de 

Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed., 2008, p. 114).

De toda sorte, não há como se proceder a qualquer ato, inclusive, a 

expedição de alvará, sem que ocorra a sucessão “causa mortis”, na 

forma do artigo 313, inciso I, § 2º, do CPC.

 Posto isso, SUSPENDO o trâmite processual, conforme o já citado artigo 

313, inciso I, do CPC.

 Dessa feita, INTIMEM-SE, na forma do artigo 688 do CPC, as partes para, 

no prazo 30 dias, promoverem a sucessão “causa mortis”, com a juntada 

do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, bem como da 

respectiva procuração “ad judicia” outorgada pelo espólio, sob pena de 

extinção anômala.

Ainda, conforme o artigo 313, § 2º, inciso II, do CPC, INTIME-SE o 

inventariante para, no prazo de 30 dias, manifestar interesse na sucessão 

processual e promover a respectiva habilitação.

Após, CITE-SE a parte contrária para se pronunciar no prazo de 05 dias, 

na forma do artigo 690 do CPC.

Considerando que, no respectivo inventário, se verifica habilitação de 

crédito (Código Apolo n. 249204), SOLICITE-SE ao respectivo Juízo seja 

informado acerca do destino do valor principal, mormente se pode ser 

liberado diretamente ao espólio ou vinculado ao inventário.

 No mais, vale dizer que, com o falecimento da parte autora, a respectiva 

procuração “ad judicia” está extinta, na forma do artigo 682, inciso II, do 

CC. Bem por isso, o espólio deverá constituir o advogado que lhe 

representará nos autos.

 A propósito:

“EXTINÇÃO DE MANDATO - Procuração ad judicia Extinção Falecimento do 

outorgante Ciência dos advogados acerca da iminência da morte do 

mandatário Levantamento de valores após a morte do outorgante 

Restituição aos herdeiros do outorgante Necessidade: - Os valores 

levantados por advogado após o falecimento do mandatário devem ser 

restituídos aos seus herdeiros, visto que o causídico não mais ostentava 

tais poderes, em razão da extinção do mandato ocorrida após a morte do 

outorgante, da qual possuía ciência, visto o estágio terminal que se 

encontrava. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Contrato de honorários Falsidade 

material Montagem comprovada por meios de prova pericial - Alteração da 

verdade dos fatos Incidência do artigo 17, inciso II, c.c. o artigo 18, 

"caput", ambos do CPC - Aplicação de multa de 1% sobre o valor da 

causa: - A alteração dos fatos, por meio da juntada de documentos 

comprovadamente falsos, frutos de montagem, incide na aplicação da 

multa de 1% sobre o valor da causa, em razão da prática do ato previsto 

no inciso II, do artigo 17, c.c. o art. 18, "caput", ambos do CPC. NEGA-SE 

PROVIMENTO AO RECURSO DOS REQUERIDOS E DÁ-SE PROVIMENTO 

AO DOS AUTORES. (TJSP; Apelação 0117841-09.2006.8.26.0001; Relator 

(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 12ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 12/09/2014; Data de Registro: 16/09/2014) (negrito nosso)

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118896 Nr: 8868-04.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA, MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA, EDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ESCOLTA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLIMA SIMONE KATZ - 

OAB:166.501/SP, GLAUCE BITOLO MARINS - OAB:188041/SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

1060/1061, diante da certidão de fl. 1069, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

exequente para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da 
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dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em 

que poderá requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de 

certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o 

objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21094 Nr: 285-40.2003.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BERÇO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 

32.161, DANIEL ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito. Caso transcorra in albis o prazo, os autos serão remetidos ao 

arquivamento provisório, nos termos da decisão de fl 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17836 Nr: 138-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, SILVANA MARIA 

VIZZOTO VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, 

IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição do perito de fls. 545/553, ocasião em que deverá promover o 

recolhimento dos honorários periciais, salvo se deles discordar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão, com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de 

Processo Civil.Dessa feita, considerando que o veículo fora restituído à 

parte demandada e que o débito não foi integralmente quitado, DEFIRO o 

pedido de reestabelecimento da liminar deferida às fls. 51/51-verso e 

DETERMINO a expedição de novo mandado de busca e apreensão em 

face da parte demandada.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte 

demandada nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215568 Nr: 6471-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Não havendo outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a 

ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.A par disso, consoante o disposto no artigo 

331 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: 

1-) se o contrato de fl. 14 se trata de renegociação de dívida entre as 

partes; 2-) qual a relação jurídica que originou o contrato em tela e 3-) se 

houve a contraprestação pelo valor cobrado no contrato.Dessa feita, 

DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo do artigo 407 do CPC.Na intimação das partes para prestarem 

depoimento pessoal constará a advertência da pena de confissão, 

consoante estabelece o § 2º do art. 343 do mesmo Código.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242896 Nr: 11088-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR NUNES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

Passo a sanear o processo e ordenar a produção de provas, analisando 

as questões prévias.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: a) se as partes 
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formalizaram acordo para abatimento do valor do reparo do trator no 

montante da última parcela de R$ 20.000,00; b) por qual motivo o cheque 

foi apresentado para compensação antes da data estabelecida em 

contrato (fl. 11).

 Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 15h30min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168299 Nr: 8779-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIGIDA BERNARDO 

REVEILLEAU - OAB:OAB/SP 313.034, KAREN BADARO VIERO - 

OAB:OAB/SP 270.219, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG, MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:69.780, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23167/A

 Vistos.

LUIZ CARLOS RODRIGUES ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento da quantia executada, sendo 

que os alvarás foram expedidos às fls. 286 e 293.

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores nos 

autos pelo advogado, contudo, decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 233).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131861 Nr: 1648-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALIGIA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.499, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 234/237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 2171-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18141-A, ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277.014/SP, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:271.481-A/SP, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Pela petição de fls. 413/416, em suma, a parte exequente requer o 

prosseguimento da execução, haja vista que não fora concedido efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão de 

fls. 401/401-verso, como se vê às fls. 408/409.

Ocorre que, pelo ato judicial de fl. 411, justamente pelo indeferimento do 

efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fl. 409), fora determinado o 

cumprimento da decisão agravada.

Afinal, a decisão interlocutória, que produz efeito imediato, não fora 

obstada por ulterior decisão no aludido recurso. Tanto no antigo como no 

novo CPC (artigo 527, inciso III, do CPC/1973 e artigo 1.019, inciso I, do 

CPC/2015), o efeito suspensivo no agravo de instrumento é “ope iudicis”, 

ou seja: depende da análise do caso concreto, não é imposto 

abstratamente apenas pela apresentação do recurso.

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se persiste, no aludido agravo de 

instrumento, o indeferimento do efeito suspensivo ou se há qualquer novo 

comando que impeça o cumprimento da decisão agravada.

 Caso permaneça o mesmo cenário, ou seja: sem impedimento para o 

cumprimento da ordem judicial, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 

401/401-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135038 Nr: 5180-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:MT 6209, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136672 Nr: 6948-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROMAQ SISTEMA HIDRAULICOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT
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 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 1997-31.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHAN GABRIEL DAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DONIZETI NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para que providencie o 

preparo da carta precatória de oitiva de testemunha expedida à comarca 

de Sorriso, devendo juntar aos autos as guias originais devidamente 

recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de 

retirar a deprecata mencionada, bem como a Carta Precatória expedida 

para Comarca de Balneário Camboriú-SC, com a mesma finalidade, 

providenciando posteriormente o comprovante das distribuições aos juízos 

deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de oitiva de testemunha expedida à comarca 

de Vázea Grande e Cuiabá, devendo juntar aos autos as guias originais 

devidamente recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara 

Cível a fim de retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até presente data, a parte exequente não comprovou nos 

autos o recolhimento da diligência para cumprimento do mandado de 

intimação de fl. 149, expedido em 04/10/2017, embora tenha sido 

devidamente intimado através do DJE nº 10117 de 06/10/2017 e publicado 

no dia 09/10/2017. Sendo assim, nos termos do Art. 530, Inciso II-CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 

116/116-verso para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223970 Nr: 13338-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120919 Nr: 131-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DA SILVA-ME, DANIEL CARNEIRO DA 

SILVA, ALICE GOMES DA SILVA, GILBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II - CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado de intimação expedido nesta data..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263770 Nr: 27492-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERIALDO MARINHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. ALVES & ALVES LTDA, ADRIANO DUTRA 

ALVES EIRELI - EPP, JURACI FRANCISCO ALVES, ADRIANO DUTRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOSE ERIALDO MARINHO NETO ingressou com a presente execução de 

título extrajudicial em face de J. F. ALVES & ALVES LTDA, ADRIANO 

DUTRA ALVES EIRELI – EPP, JURACI FRANCISCO ALVES e ADRIANO 

DUTRA ALVES, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 71/71-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 71/71-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 71/71-verso 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270049 Nr: 1101-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

No ponto, tendo em conta o pedido contido às fls. 21/22, o Sr. Oficial de 

Justiça deverá, ainda, no momento da citação, indagar aos executados 

Osni José de Araújo, Vanessa Vieira Veroneze e V.V. Veroneze Me para 

que informem os seus endereços eletrônicos.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167943 Nr: 8295-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA-ME, MOACIR FEBRONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de citação e demais atos expedida à comarca 

de Chapecó-SC, devendo juntar aos autos as guias originais devidamente 

recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de 

retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178203 Nr: 20318-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NICOLINI-ME, FERNANDO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fl. 100, 

diante da certidão negativa de fl. 110, impulsiono os presentes autos por 

certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, 

no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: 

ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213191 Nr: 4656-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos das impugnações apresentadas por ambos os litigantes, conforme 

se vê às fls. 142/144 e fls. 145/145-verso, enfrentando e esclarecendo os 

pontos de irresignação apresentados..

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação apresentada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227862 Nr: 16572-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, no tocante à divergência de nome da genitora do autor, já 

falecida, a comparação entre a certidão de nascimento do autor (fl. 65) 

com o “RG” da falecida genitora (fl. 70) revela que se trata da mesma 

pessoa, ante a coincidência entre os avós maternos dele com os 

genitores da falecida.

 Dessa feita, considerando a resposta apresentada à fl. 74, OFICIE-SE ao 

Banco Bradesco S/A a fim de que informe, no prazo de 15 dias, o caráter 

do saldo encontrado na conta em nome de Maria Aparecida Brancatto 

Alves – CPF n. 706.272.151-49, inclusive se o valor encontrado trata-se 

de recebimento de benefício ou aplicação financeira, devendo a missiva 

ser instruída com cópia do ofício de fl. 74.

Após, OFICIE-SE ao INSS para, em resposta ao ofício de fl. 41, informar 

que fora localizado quantia em nome da falecida depositada no Banco 

Bradesco S/A, solicitando, então, para que manifeste, de forma clara, se 

se opõe ao levantamento da aludida quantia em favor dos herdeiros, 

consignando o prazo de 15 dias para tanto, sendo certo que a missiva 

deverá ser acompanhada por cópia dos documentos de fls. 41 e 74, além 

da resposta ofertada diante do ofício encaminhado por conta do vertente 

ato judicial.

 Por fim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o que constar dos autos, mormente sobre a resposta apresentada 

pelo INSS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272582 Nr: 3108-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se na certidão de óbito de fl. 14 que o falecido 

Vagney da Silva Viana deixou 01 (um) filho maior.

Tratando-se de levantamento de valores, todos os herdeiros deverão 

figurar no polo ativo, na forma da Lei n. 6.858/80.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

promova a inclusão do filho no polo ativo, com juntada da procuração “ad 

judicia” para a inclusão dele como outorgantes.

No mais, INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do 

artigo 721 do CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203866 Nr: 17794-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição de fls. 

235/239-verso , INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre o 

depósito de fls. 239/239-verso, bem como apresentar conta bancária para 

a transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, se não houver irresignação aos valores depositados, e com o 

levantamento da quantia, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185190 Nr: 2821-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANACLETO DA SILVA 

CONFECCOES ME, RAIMUNDO ANACLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 105, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito, como determinado à fl. 104.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264543 Nr: 28110-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MARASCA, ELIANE MARIA 

LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 43 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5774 Nr: 588-64.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA LIBERA BENA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, CRISTIANE YURI 

MATUZAWA - OAB:28.738, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, HÉRICK MARDEGAN - OAB:28.215-SP, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - 

OAB:32.492, Juliana Rui Fernandes dos Reis - OAB:27.702, Kellen 

Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, LEONARDO 

HENRIQUE BARBOZA - OAB:178.038, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26346, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206, 

SÉRGIO PAVESI FIGUERÔA - OAB:27.919/PR

 Certifico e dou fé a cônjuge meeira/herdeira manifestou às fls. 723/724 

indicando os demais herdeiros, entretanto, os endereços contidos são 

insuficientes para citação. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214849 Nr: 5908-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES, SUELY RAVAGNANI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 111, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito, como determinado à fl. 110.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215119 Nr: 6080-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADAO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MIRANDA DE OLIVEIRA, ESPOLIO 

DE DEOCLECIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, KELLY MIRANDA DE 

OLIVEIRA, LAURA CRISTINA MIRANDA LUZ, CAMYLLA MIRANDA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II - CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 41 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57480 Nr: 6966-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, 

ESPOLIO DE YASUHIRO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO ingressou com a presente 

execução de título judicial em face de SERRA DIESEL E TRANSPORTES 

LTDA, ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, ESPOLIO DE YASUHIRO TANAKA 

e ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 558-verso/560-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 558-verso/560-verso, não 

restando alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 

840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

558-verso/560-verso para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, 

razão por que DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Honorários como acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 270894 Nr: 1889-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR CARLOS LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257143 Nr: 22413-63.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte requerida, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD 

e RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na 

Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação do requerido José Martins de Melo 

nos seguintes endereços: a) Rua dos Patrulheiros, s/n, Bairro: Jardim 

Novo Horizonte, CEP: 78.700-000; b) Rua 26, n. 1004, Bairro: Alto da Boa 

Vista, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; c) Rod. 364, km 204, 

Sementes Mônica, Bairro: Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT, CEP: 

78.745-000; d) Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro: Centro, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-100; e) Rua PTRO Jose Maciel da Cruz, n. 

14, Bairro: Novo Horizonte, Rondonópolis/MT, CEP: 78.705-390; f) Rua Rio 

de Janeiro, n. 370 W, Bairro: Jardim Dona Julia, Tangará da Serra/MT, CEP: 

78.300-000; g) Rua Irere, n. 3627, Bairro: Parque Residencial Universitário, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78.705-310; h) Avenida Presidente Medici, n. 4510, 

Andar Térreo, CO Vila Birigui, Rondonópolis/MT, CEP: 78.705-000; i) 

Avenida Quatro, n. 4241, Bairro: Jardim Tancredo Neves, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-000; j) Rua Irere, n. 3627, Bairro: Parque 

Residencial Universitário, Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-250; k) Avenida 

Palestina, n. 4, Bairro: Parque Universitário, Rondonópolis/MT.

Considerando a apresentação de novos endereços para citação da 

requerida ainda não localizada, REDESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 17 de maio de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220091 Nr: 10054-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, RICARDO GONCALVES SANTOS - OAB:421-A

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 194/194-verso, 

alegando que o perito deixou de responder aos quesitos formulados pela 

parte autora na petição inicial, enumerados à fl. 16-verso, DEFIRO o pedido 

de complementação do laudo pericial apresentado.

INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, complementar o laudo 

pericial apresentado, enfrentando e esclarecendo os quesitos 

apresentados pela parte autora à fl. 16-verso.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação apresentada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6479 Nr: 515-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, BEATRIZ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

(b) juntar cópia legível do documento pessoal do autor (fl. 10), e (c) 

promover a juntada completa da petição inicial, haja vista que fora juntada 

em parte, na forma do artigo 319, incisos III, IV e V, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186319 Nr: 3735-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNYFER JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARA SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 10.788, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Considerando que as partes insistiram na produção de prova oral (fls. 

213/214 e fls. 215/215-verso), DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 16h30min.

Vale ressaltar que as testemunhas já foram arroladas às fls. 154 e 155.

 INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272217 Nr: 2816-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável da parte requerente, bem como sua 

profissão, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267266 Nr: 30088-77.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIELE BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - SICREDI OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante as razões apresentadas às fls. 57/59, a verdade é que, 

conforme se colhe da decisão de fls. 54/55, a exigência de prévio 

requerimento administrativo se limita apenas ao requerimento de exibição 

de documentos.

Em relação a esse pleito em específico, e não em relação aos demais, é 

que se analisa o interesse processual frente ao requerimento prévio ou 

não do documento.

Dentro desse quadrante, se, no âmbito previdenciário, exige-se 

requerimento prévio administrativo para formatar interesse processual, 

com mesma razão deve-se exigir na relação consumerista, pois não se 

pode dizer que uma se sobrepõe à outra.

Firmada essa premissa, somente diante da negativa da parte demandada 

em fornecer o documento é que se abre as portas do Poder Judiciário 

para compor a lide.

Afinal, o simples envio do aludido pedido por correio (com A.R.) é capaz 

de comprovar que a parte autora buscou previamente, ainda na esfera 

administrativa, os documentos que pretende ver exibidos. Ou seja: 

diligência que pode ser empreendida pela própria parte sem intervenção 

do Juízo.

Logo, INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para que, no prazo de 

30 dias, EMENDE a inicial, como determinado às fls. 54/55, no sentido de 

apresentar o prévio pedido administrativo dos documentos que pretende, 

com o respectivo protocolo de recebimento pela parte demandada, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203410 Nr: 17430-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI CALSAVARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍNTESE PROJETO CONSTRUÇÃO 

PLANEJAMENTO DE VENDAS LTDA, IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264, JULIETA 

MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.272, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:OAB/MT 

21.405, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 (...) Assim, no tocante ao pedido de nulidade do registro de venda 

realizada posteriormente à data de compra e venda, com a outorga de 

escritura pública definitiva em nome do autor, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

IV, do CPC, haja vista que não especificou, de forma clara, qual o vício que 

atingia a segunda alienação. Em outras palavras, não especificou o 

porquê o seu negócio jurídico deveria prevalecer sobre aquele outro. No 

tocante ao pedido subsidiário, ou seja: acerca do pedido indenizatório, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes 

do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que se 

depara com o fenômeno da prescrição. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa na forma do § 3º do art. 98 do 

CPC. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229061 Nr: 17720-70.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, especificamente o termo de audiência 

lavrado pelo PROCON de Tangará da Serra/MT, conforme se vê à fl. 24, 

observa-se que a discussão acerca da legalidade dos protestos já fora 

travada perante o juízo do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o 

número 0044556-87.2012.811.0001.

Numa análise sumária, é possível verificar que nestes autos e nos autos 

acima citados, litigam as mesmas partes, havendo, ainda, semelhanças 

entre a causa de pedir e o pedido, o que, aparentemente, caracteriza o 

fenômeno da coisa julgada, nos moldes do artigo 502 do CPC.

A coisa julgada é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida até 
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mesmo de ofício pelo juiz, implicando na extinção sem resolução do mérito.

 A garantia do contraditório assegura às partes o direito de serem ouvidas 

e de participarem ativamente do processo, influenciando as decisões 

judiciais, e com o advento da nova sistemática, o contraditório prévio 

tornou-se regra no CPC, como se observa no “caput” do artigo 9º e artigo 

10 transcritos abaixo.

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base 

em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.”

Como se vê, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício, como ocorre 

no vertente caso, o juiz tem o dever de ouvir previamente as partes antes 

de apreciá-la, sob pena de nulidade da decisão.

Trata-se de uma decorrência da vedação de prolação de decisões 

surpresa, ínsita ao princípio do contraditório.

Pelo exposto, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220408 Nr: 10365-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL BETTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 “AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS 

- RESTITUIÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DOS 

GASTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - PEDIDO 

PROCEDENTE. - Uma vez comprovado nos autos o efetivo desembolso 

dos valores cuja restituição é pleiteada, e não produzindo o réu qualquer 

prova tendente a infirmar tal ilação, deve-se julgar procedente o pedido de 

cobrança (...)”. (negritou nosso)Assim, deve a demandante ser ressarcida 

dos valores comprovadamente despendidos para pagamento de despesas 

médicas e suplementares, no importe de R$ 434,34.Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 

434,34, referente ao reembolso das despesas médicas e complementares, 

com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.Posto isso, 

em razão da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, 

CONDENO as partes litigantes ao pagamento das despesas, custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a parte autora responsável por 

97% dessa condenação e, por consequência, o restante será de 

incumbência da parte demandada, contudo, condenação essa suspensa 

por força do § 3º do artigo 98 do CPC, em relação à parte autora.A divisão 

da sucumbência levou em consideração o valor econômico pretendido 

“versus” o que fora acolhido na sentença ora prolatada.Por fim, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 79 em 

favor do médico perito.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244498 Nr: 12371-52.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON ANTONIO DEL SECCHI, 

ANA CIPRIANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Vistos.

 Diante do imbróglio envolvendo a representação do espólio de Wilson 

Antonio Del Secchi, CERTIFIQUE acerca da existência de inventário judicial.

No mais, OFICIE-SE à serventia extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, 

informe acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do 

falecido.

Ainda, OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 dias, informe se o 

falecido deixou dependentes habilitados.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto às respostas apresentadas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272500 Nr: 3044-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 13146-09.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de citação expedida à comarca de Água Boa,, 

devendo juntar aos autos as guias originais devidamente recolhidas e 

comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a 

deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263217 Nr: 27131-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 86 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 2246-35.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAILTON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 569, pela qual as partes não se insurgem contra 

o cálculo judicial, HOMOLOGO o acenado cálculo de fls. 562/565.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o 

que entenderem de direito.

 Se transcorrido "in albis" o prazo assinalado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272502 Nr: 3046-19.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISE FELIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

subscrever a petição inicial, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146440 Nr: 6180-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA 

PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA, 

SIDNEY ALVARENGA, ANISIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

A decisão proferida às fls. 162/162-verso deferiu a denunciação da parte 

Anísio Francisco Borges, alienante do imóvel objeto dos autos, 

determinando sua citação e suspensão do curso processual até a 

efetivação da citação, na forma do artigo 72 do CPC.

No ponto, considerando que a tramitação dos autos está suspensa, não 

há que se falar em designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme requerido pela parte demandante à fl. 183, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido ora formulado.

Verifica-se pela certidão de fl. 180, que não foi possível citar o 

litisdenunciado Anísio Francisco Borges. Extrai-se da certidão, segundo 

informações prestadas pela filha do mesmo ao oficial de justiça, que o 

litisdenunciado encontra-se em tratamento de saúde, “apresentando sinais 

de demência mental”.

Considerando o teor da informação contida na certidão retromencionada, 

INTIME-SE a parte demanda para, no prazo de 15 dias, manifestar se 

persistirá na denunciação à lide de Anísio Francisco Borges, requerendo o 

que entender pertinente. Caso persista na citação do litisdenunciado, deve 

indicar o endereço do local onde pode ser encontrado, pois, como consta, 

o litisdenunciado encontra-se em tratamento de saúde.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 12962-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. APARECIDA & CIA LTDA, LUCRECIA 

LIDIANE APARECIDA, ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 77, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito, como determinado à fl. 76.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 
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fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada, decontando-se do valor apresentado pela parte exequente o 

quanto já levantado em seu favor. Com efeito, restou frutífera tal diligência, 

porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como 

se colhe dos documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, promovendo o decote dos valores já 

levantados em seu favor.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237399 Nr: 4458-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI, JANETY ODELI 

SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 74 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 19600-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve a publicação da 

decisão de fls. 125/126-verso no DJE. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes dos termos 

da decisão de fls. 125/126-verso, parte final a seguir transcrita. DECISÃO: 

"(...) Diante desse cenário, DETERMINO a remessa dos vertentes autos ao 

Juízo do 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que 

tramite em apenso a Ação de Consignação em Pagamento c/c Cobrança 

Excessiva de Juros n. 11183-24.2017.811.0055 (Código: 243005), 

justamente porque é preventa em relação a este Juízo. Decorrido o prazo 

legal para interposição do competente recurso, PROCEDA-SE ao 

respectivo encaminhamento. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254805 Nr: 20525-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcio Leite de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269935 Nr: 989-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER NOEZONAZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

23/23-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

1.488,82 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Dois 

Centavos), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237650 Nr: 4809-89.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOC, MARIHELEN MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARAH PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:39676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128006 Nr: 6965-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405

 Vistos.

Considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos e que a 

legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 11 de abril de 2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142186 Nr: 1575-75.2012.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Daí exala que é possível a pesquisa de bens do cônjuge do executado, a 

fim de localizar bens que sejam comuns ao casal, respeitando a meação 

do cônjuge em eventual penhora realizada.Dessa feita, foram procedidas 

pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, conforme documentos a 

seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, 

na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Contudo, 

fora infrutífera tal diligência.No que se refere ao pleito de intimação do 

executado para indicar nome completo e CPF das filhas a fim de averiguar 

eventual ocultação de patrimônio, pelo princípio da colaboração, o que se 

vê sobremaneira no artigo 6º do CPC, INTIME-SE a parte executada, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito em 

questão, oportunidade em que, querendo, poderá, desde já, apresentar as 

informações em questão.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 149, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

No mais, independentemente da dilação deferida, INTIME-SE a parte autora 

para, como já determinado à fl. 148, (a) apresentar a guia de diligência a 

que se refere o comprovante de pagamento de fl. 135, conforme 

determinação de fl. 142, (b) promover a complementação do pagamento 

das diligencias já realizadas, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), conforme certidão de fl. 139 e (c) com a indicação de bens, 

promover a complementação das diligências no valor de R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais), juntando aos autos o respectivo comprovante de 

pagamento.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260782 Nr: 25437-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE, DANIEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, 

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Certifico e dou fé que a Rádio Pioneira Ltda peticionou nos autos às fls. 

35/36, entretanto, a petição encontra-se apócrifa. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da Rádio 

Pioneira Ltda para apôr sua assinatura na petição de fl. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271590 Nr: 2433-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN ONOFRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) juntar cópia legível 

do documento pessoal do autor (fl. 11/14), e (b) indicar a sua opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, na forma 

do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265572 Nr: 28863-22.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYORRANA TAISSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 46/54, na forma dos artigos 9º e 10, ambos 

do CPC, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar sobre a alegação da parte autora de descumprimento da liminar 

deferida às fls. 40/41.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267464 Nr: 30245-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS MARTINS, MICHELY 

FEITOSA MENDES CAMPOS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA 

PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto dos imóveis indicados 

no item “a” de fl. 0.CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa.O mandado de citação, penhora, avaliação e 

depósito deverá ser expedido em três vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da parte executada, a segunda com o objetivo de 

promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado 

no prazo legal (três dias), e a terceira para servir de contrafé.Citada a 

parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a 

respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada.No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do executado, 

se for o caso.Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, em regra, não terão efeito suspensivo. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 4397-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO CALÇADOS LTDA, ITELMAR ALVES 

DA ROCHA, NORMA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262232 Nr: 26431-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Vistos.

AGUARDE-SE a realização da solenidade designada.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261920 Nr: 26230-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78.870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para que, no prazo de 15 dias, 

EMENDE à inicial, como determinado à fl. 100, para recolher as custas de 

distribuição e contadoria (R$ 100,45), conforme item “3” da informação de 

fl. 86, inclusive, observando a conta bancária ali indicada para o 

respectivo depósito.

No ponto, vale ressaltar que o comprovante de pagamento juntado aos 

autos às fls. 102/103 trata-se de cópia daquele que já se encontra 

encartado nos autos às fls. 92/93 e se refere ao pagamento das custas e 

taxas judiciais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270164 Nr: 1215-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TANGARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TEODORO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 40 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico e a profissão da parte demandada, bem como 

apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome 

próprio. No entanto, a petição de fl. 41 passa ao largo de qualquer 

indicação/justificativa no que se refere às declarações de imposto de 

renda em nome da parte autora.

A propósito, constou expressamente no aludido ato judicial que a inércia 

seria interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no art. 99, § 2°, 

do CPC.

Desta feita, como não se apresentou as declarações de imposto de renda 

e se trata de pessoa jurídica, em relação a que a hipossuficiência deve 

ser comprovada, conforme a Sumula n. 481 do STJ, a única saída possível 

é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

autora.

Por corolário, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judicial, inclusive as devidas 

ao cartório distribuidor, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162545 Nr: 14008-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA, LEIDA 

RODRIGUES CHAVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

subscrever a minuta do acordo apresentado às fls. 191/193-verso, bem 

como para informar se o mesmo fora ou não cumprido pela parte 

executada.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247936 Nr: 15081-45.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, ODETE GILSE NATT 

GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

287/287-verso requerendo a complementação das diligências no valor de 

R$ 183,70 (Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156998 Nr: 5612-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta precatória foi devolvida da comarca de 

Diamantino em razão da ausência de recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça (fls. 92/98). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265700 Nr: 28980-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Dias de Souza Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ALVES - 

OAB:OAB/SP 296.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, ITAÚ SEGUROS 

S/A. pretende alcançar o bem que se encontra em posse da parte 

requerida ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA, em decorrência do contrato 

bancário indicado às fls. 39/39-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 24 e 26. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 2106-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, no que toca ao pleito de exibição de documentos, OFICIE-SE ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora.

No mais, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137852 Nr: 8222-23.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JULIANE BARBOZA DOS SANTOS - OAB:223.771/SP, 

MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 146.454, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. 

SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença, e ainda, proceda a retificação da capa dos 

autos para que passe a constar no polo ativo da presente demanda 

Almeida, Rotenberg e Boscoli – Sociedade de Advogados e no polo 

passivo Centrais Elétrica Matogrossenses S/A. Cemat.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272811 Nr: 3301-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA NUNES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA, GISELE ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável e a profissão do demandado Rafael 

Rodrigues da Silva, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22964 Nr: 2652-37.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos.

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. ingressou 

com a vertente demanda em face de ALBERTO LUIZ ACCO, qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado à fl. 325-verso.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 333).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Honorários advocatícios e custas conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219113 Nr: 9204-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTAL INCORPORAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a alegação de inadimplemento do acordo entabulado nos autos, conforme 

petição de fl. 64.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272540 Nr: 3079-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa: 

R$ 73.192,00.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271943 Nr: 2638-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, sendo certo 

que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no 

artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105435 Nr: 4198-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCOS 

ANTONIO DE MELLO - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP, Luciano Andre Frizão - OAB:OAB/MT 8340-B

 Vistos.

MARCO ANTÔNIO DE MELLO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE 

GODOI MELLO ingressou com a vertente execução em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 532).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.
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P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante as alegações de fls. 144/144-verso, a qualificação dos 

demandados é de responsabilidade primeira da parte autora, mesmo 

porque, conforme art. 319, inciso II, do CPC, constitui requisito da petição 

inicial.

Dentro deste contexto, a melhor interpretação do art. 319, § 1°, do CPC, 

vai no sentido de que a intervenção do Juízo somente se faz necessária 

se a parte autora demonstrar fato justificativo da impossibilidade de 

apresentar a qualificação dos demandados.

No caso, como relatado na petição de fls. 144/144-verso, trata-se de 

liquidação de sentença proferida em ação coletiva, sendo certo que não 

demonstrou que, ao menos, diligenciou a procura da qualificação 

necessária para o ajuizamento da demanda.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de diligência, consignando o prazo de 30 

dias para que apresente a qualificação dos demandados, com respectivo 

endereço eletrônico, conforme ato judicial de fl. 143.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198712 Nr: 13762-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI ingressou com a vertente 

demanda em face de MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ, qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado à fl. 42.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 47).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6910 Nr: 605-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TOMAZ LUCENTE, ANA 

TEREZA RIBEIRO, RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE, FERNANDA CATARINA 

LUCENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

MARIA APARECIDA LUSCENTI - OAB:OAB/SP 59.888, REGIS DANIEL 

LUSCENTI - OAB:272190/SP, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos.

De início, considerando o contido às fls. 430/430-verso, como já 

determinado no despacho de fl. 429, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote 

do valor já penhorado, mormente para que seja possível a análise do pleito 

de penhora "Bacenjud".

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o cálculo apresentado, valendo o silêncio como concordância.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 429, mormente no que se 

refere à vinculação do valor penhorado e expedição de alvará.

Por fim, CONCLUSOS para análise do pleito de penhora "Bacenjud" de fls. 

430/430-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165027 Nr: 3400-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINE ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA, 

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263263 Nr: 27208-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - 

OAB:22158-O

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 52/88 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162377 Nr: 13716-92.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 
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OAB:13.241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:OAB/MT 

14.099

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 230, conforme já externado no despacho de fl. 

227, o vertente feito não poderá ter seguimento enquanto vigorar o 

período de blindagem na respectiva recuperação judicial ou até que 

realizada a assembleia geral dos credores.

Logo, como já assinalado à fl. 227, AGUARDE-SE a ocorrência de uma das 

condições acima relatadas.

Após, decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226717 Nr: 15608-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, retirar a carta 

precatória de fl. 49/49-verso, a ser distribuída na comarca de Itaúba/MT, 

devendo, na ocasião, apresentar cópia dos comprovantes e das guias de 

distribuição devidamente recolhidas.

Decorrido “in albis” o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, na forma do § 1º do art. 485 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137052 Nr: 7360-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES 

SABARA - OAB:10950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188287 Nr: 5222-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ISMAR TASSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14833/O, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18.714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271511 Nr: 2363-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial nos seguintes tópicos: (a) quantificar o dano moral pretendido, (b) 

alterar o valor da causa para que reflita a soma do valor negociado no 

contrato que se pretende resolver com o montante pretendido a título de 

dano moral e (c) esclarecer se pretende ou não a realização da audiência 

de conciliação, na forma do artigo 319, incisos V e VII, do CPC, sob pena 

de indeferimento e consequente extinção anômala, nos moldes do artigo 

321 do CPC, bem como apresentar as três últimas declarações de imposto 

de renda em nome próprio, sendo certo que a inércia será interpretada em 

seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC. Afinal, tal 

diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida sobre a 

real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do artigo 378 

do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário 

para o descobrimento da verdade”. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20075 Nr: 3315-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da devolução da 

carta precatória da comarca de Palmas/TO às fls. 331/334, impulsiono os 
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presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestarem nos autos, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232350 Nr: 21376-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:MS 5.871

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 99/103 

pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233641 Nr: 22424-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALBUQUERQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD 

e RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na 

Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal e demais atos executórios, 

nos termos da decisão de fls. 58/58-verso, do executado, nos seguintes 

endereços: a) Fazenda Itapira, Assentamento Antônio Conselheiro, 

Agrovila 35, Barra do Bugres-MT e b) Rua Dezenove, n. 02, Quadra 47, 

Bairro: Altos da Glória, Cuiabá-MT, CEP 78.058-000.

INDEFIRO o pleito de expedição de ofício a outras empresas, como 

formulado à fl. 89-verso, haja vista que os órgãos consultados bastam 

para esclarecer sobre o paradeiro do executado.

No mais, PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação, pois se 

trata de execução de título extrajudicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC e à r. decisão de fls. 

28/28-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Lucas do Rio Verde, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 105-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158030 Nr: 6626-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI RIBAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO MARISCO 

DOS SANTOS - OAB:5.867/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141626 Nr: 960-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPREMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 

COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 236, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca da avaliação de fls. 253/259, valendo o silêncio como 

concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a 

forma de expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem como 

indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 271139 Nr: 2098-77.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYSON APARECIDO JOENCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o vertente feito, verifica-se a existência da Ação de Busca 

e Apreensão n. 29449-59.2017.811.0055 (Código: 266468) tramitando na 

Quinta Vara Cível desta Comarca, cujo objeto é o veículo descrito na 

inicial.

Assim, uma vez que a revisão contratual analisará a existência ou não da 

mora do devedor, o que, em caso positivo, autorizaria a busca e 

apreensão do bem ou, ainda, a sua devolução, é certo que há conexão 

entre as demandas, nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, de modo que 

deverão ser reunidas no Juízo prevento, conforme se colhe da dicção dos 

artigos 58 e 59 do CPC:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MESMO CONTRATO – CONEXÃO – 

JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante de Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, 

fundados no mesmo contrato, deve ser reconhecida a conexão para 

reuni-las, evitando decisões conflitantes. (TJMT – AI 54308/2016, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)

Vale dizer que a reunião dos feitos é medida que se impõe por força 

normativa a fim de que se desenvolvam de maneira mais estável possível, 

possibilitando, ainda, um deslinde mais célere.

Diante desse cenário, não resta alternativa senão o encaminhamento do 

presente feito à Quinta Vara Cível desta Comarca, justamente porque é 

preventa em relação este Juízo por conta de ter sido distribuído em 

primeiro lugar (fls. 34/35-verso).

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando a remessa deste 

feito à Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152074 Nr: 686-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA, JOÃO 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de citação por edital (fl. 133), conforme se colhe do 

despacho de fls. 96/96-verso, foram localizados endereços dos 

demandados em Cáceres-MT (itens “a”, “b” e “c”), Aripuanã-MT (item “d”) 

e Araputanga-MT (item “e”), em relação aos quais as correspondências 

encaminhadas a Araputanga-MT, como se vê às fls. 111/112, retornaram 

com a informação “MUDOU-SE”, ao passo que as correspondências de 

fls. 129/130, encaminhadas a Aripuanã-MT, foram devolvidas com a 

justificativa: “Não Procurado”. Por fim, para os endereços situados em 

Cáceres-MT, fora expedida e encaminhada carta precatória (fls. 

109/109-verso e 115).

Logo, de pronto, no tocante a Aripuanã-MT, deve-se repetir a diligência 

por Oficial de Justiça, já que inexiste, na localidade, serviço de entrega 

domiciliar de correspondência, nos termos do artigo 249 do CPC.

 Dessa feita, DEPREQUE-SE a citação pessoal dos demandados para o 

endereço de fls. 129/130. No mais, deverão constar no mandado os 

seguintes telefones: (65) 3223-6358 e (65) 99642-8530, para auxiliar na 

localização dos demandados.

A propósito, a Secretaria de Vara deverá diligenciar nos terminais 

telefônicos acima indicados: (65) 3223-6358 e (65) 99642-8530, a fim de 

colher o endereço atualizado dos demandados, de tudo certificado.

 Por outro lado, SOLICITE-SE informação sobre a carta precatória 

encaminhada à Comarca de Cáceres-MT.

 Dessa feita, com a efetivação de diligência nos endereços informados às 

fls. 96/96-verso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS, com urgência, já que se trata de demanda incluída em 

meta prioritária do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154371 Nr: 3004-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE 

APARECIDA GUEDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Vistos.

De início, considerando o contido à fl. 191, tal qual o conteúdo da petição 

de fl. 190, HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 185/187, no importe de R$ 

225.573,46.

No mais, não obstante o requerimento da parte exequente de designação 

de hasta pública (fl. 190), o ato judicial de fls. 166/167-verso determinou a 

renovação da avaliação do bem, o que ainda não fora realizado.

Logo, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 166/167-verso, mormente 

no que se refere à renovação da avaliação do bem penhorado.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

acerca do auto de reavaliação, oportunidade em que a parte exequente 

deverá indicar leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146057 Nr: 5755-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UZIEL VALÉRIO MAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO, ESPOLIO DE ALTAIR 

FERREIRA PINTO, MARLI FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 317-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263223 Nr: 27142-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso tombados sob o código nº 201793, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195292 Nr: 11070-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS, CCL, AJGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MAIRA MOURA SOARES - OAB:13.934/MT, MURILO 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:8797A, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes em audiência nos 

autos em apenso tombados sob o código nº 201793, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225352 Nr: 14526-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDJDS, RDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMKDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO MIGUEL KELIN DE FREITAS, 

Filiação: Jose Carlos Cabral de Freitas e Elizabete Keli de Freitas, data de 

nascimento: 28/01/1992, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica à TEREZINHA DE JESUS DA 

SILVA e RAFAELA DA SILVA DE SOUZA, vem perante Vossa Excelência, 

propor a presente: AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA em desfavor 

de DIEGO MIGUEL KELIN DE FREITAD, estando a ação supedaneada nas 

razões fáticas e de direito que passa a expor: (...) DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS Conforme pode ser observado pelos documentos anexos, 

a requerente RAFAELA DA SILVA DE SOUZA e o requerido DIEGO 

MIGUEL KELIN DE FREITAS sçao genitores da menor NAOMI SOUZA 

FREITAS. (...) Assim, desde que a criança tinha pouco mais de seis (6) 

meses, passou a viver sob os cuidados da requerente TEREZINHA DE 

JESUS DA SILVA SOUZA, local onde permanece até o momento atual. 

Importante esclarecer que o genitor não mantém contato com a filha há 

quase dois (2) anos. Assim, as requerentes pretendem que este Juízo 

consolide a situação que de fato jpa ocorre, fixando a guarda da menor 

em favor da avó materna. (...) ALIMENTOS Por ora, a requerente 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOUZA não tem interesse na fixação de 

alimentos a serem pagos pela requerente RAFAELA e pelo requerido 

DIEGO, contudo, foi advertida que a ação de alimentos poderá ser 

proposta a qualquer momento. DO PEDIDOS Ante o exposto acima, requer 

a Vossa Excelência: 1) Seja concedida à requerente TEREZINHA DE 

JESUS DA SILVA SOUZA, em sede de tutela provisória de urgência, a 

guarda da menor NAOMI SOUZA FREITAS, para que a criança permaneça 

sob os cuidados e seja representada pela avó materna até o deslinde final 

do processo. 2) A citação do requerido para, querendo, comparecer à 

audiência de conciliação/mediação e, caso não compareça ou não tenha 

acordo, pugna desde já pelo prosseguimento regular do feito. 3) A 

procedência in totum dos pedidos formulados nesta exordial para o fim de 

atribuir, definitivamente, a guarda da menor NAOMI SOUZA FREITAS à 

requerente TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SOUZA. 4) A intimação da 

ilustre representante do Ministério Público Estadual. 5) A intimação pessoal 

da Defensoria Pública para todos os termos e atos do processo (...). 6) A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em razão de que as 

requerentes são juridicamente pobres, não tendo condições de arcar com 

as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e dos 

seus familiares (...). Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, prncipalmente pelo depoimento pessoal do 

requerido e oitiva de testemunhas. Atribui à causa o valor de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais), para efeitos legais. Termos em que pede 

deferimeneto. Tangará da Serra/MT, 08 de setembro de 2016. ANA LÚCIA 

GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - Defensora Pública do Estado de Mato 

Grosso Matrícula n. 100178.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar o endereço do requerido 

Diego Miguel Kelin de Freitas, contudo, restando infrutífera, DEFIRO o 

pedido de citação por edital.Não havendo manifestação nos autos, no 

prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da 

psicóloga Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Angela 

Raquel dos Santos, para que, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerente, a fim de verificar a atual 

situação da criança Naomi Souza Freitas, emitindo parecer acerca da 

possibilidade de concessão de guarda em favor da requerente, no prazo 

de 30 (trinta) dias.Com a juntada da contestação por negativa geral e 

estudo psicossocial, abro vista ao Ministério Público, para querendo 

oferecer parecer finalIntime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220928 Nr: 10854-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, LFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE WELLINGTON DA SILVA, Cpf: 

92319092153, Rg: 136607805, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência 

formulado pela exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 
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CPC.Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de beneficiária 

da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.Proceda a Sra. 

Gestora Judiciária com o necessário para a devolução do valor bloqueado 

à fl. 30. Publique-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102905 Nr: 1767-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJM, LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Vistos.

Considerando a ausência das partes, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, bem como seu procurador, para indicar bens passíveis de 

penhora ou formular pedidos pertinentes ao caso, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216633 Nr: 7195-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDAC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Certifico que considerando o envio do ofício de fl. 92, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte exequente a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224772 Nr: 14073-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos à parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207460 Nr: 20989-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos às partes, para requererem o que de direito, no 

prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252828 Nr: 19081-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE LUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 100, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão de fls. 89/91, I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207576 Nr: 18-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos às partes, para requererem o que de direito, no 

prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135007 Nr: 5139-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

PAULO - OAB:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.138 a seguir 

transcrita;"Certifico que em cumprimento ao r. mandado em 16.02.2018 fui 

à rua 23-A do Jd. Itália e lá estando não foi possível intimar Marcia Cristina 

Contatto pois não a encontrei. O número indicado no mandado para sua 

localização (Rua 23-A) 11711-W não existe. Imaginando que tal número 

poderia ser erro de digitação, procurei o número 1.171, ou 1.711 mas não 

encontrei nem um nem outro número. Assim sendo, devolvo o mandado", 

que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260582 Nr: 25259-53.2017.811.0055
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRDS, MARIETA FRANCISCO DA SILVA, JOSE LINO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.50, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1539-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF, JVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04 à 06.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Larissa 

Angela Firmino.

Para tanto, expeça-se ofício a empresa empregadora para o desconto das 

parcelas do pagamento da meação da primeira requerente, sendo 

Distribuidora Coca Cola de Bebida 358, 4010, KM 04, setor industrial – 

Tangará da Serra – MT, a primeira requerente se compromete em entregar 

o ofício ao setor de pagamento pessoal da empresa empregadora, 

devendo os valores serem depositados na conta corrente nº 41114-0, 

agência 1249-1 em nome de Larissa Angela Firmino, até o dia dez de cada 

mês.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248800 Nr: 15608-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHC, NKCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do ofício de fls. 43, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que no caso de inércia os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267227 Nr: 30062-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMVdM, CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B, WALTER LUIZ ALESSANDRI - OAB:38865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas complementares, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o 

art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193045 Nr: 9374-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVLO, VGLO, ELO, VLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR ORTIZ, Filiação: Tereza 

Valenzuela, data de nascimento: 03/01/1977, brasileiro(a), natural de 

Ponta Pora-MS, solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, 

para condenar Júlio Cezar Ortiz, já qualificado nos autos, a pagar a 

quantia de 01 (um) salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a 

R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a título de alimentos em favor 

de Cesar Vinicius Leão Ortiz, Vitor Gabriel Leão Ortiz e Edilson Leão Ortiz, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinária.A 

pensão alimentícia deverá ser paga até dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária de titularidade da genitora da 

requerente.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153267 Nr: 1939-13.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBDS, MDFBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 
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TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI FIGUEIREDO DE SOUZA, Cpf: 

96699469134, Rg: 1367112-0, Filiação: Joaquim Figueiredo de Souza e 

Rozalina Mendes de Souza, data de nascimento: 06/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 9613 - 

1236. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de 

alimentos, para condenar Sidnei Figueiredo de Souza, já qualificado, a 

pagar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, valor 

equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), a título de alimentos em benefício do menor Matheus Figueiredo 

Batista de Souza, a ser depositado mensalmente em conta corrente 

informada às fls.14.Sentença publicada em audiência, saindo os 

presentes devidamente intimados.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o 

requerido através de edital, a fim de que o requerido seja devidamente 

intimado da presente sentença, assim como para que imediatamente possa 

cumpri-la. Após com o transito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CINTIA HELENA DA 

SILVA PAES, digitei.

Tangará da Serra, 31 de maio de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201642 Nr: 15991-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, EPM, LMPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 95/100, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170846 Nr: 12239-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSC, PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE CONSTANCIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

00057699143, Rg: 1436370-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que no prazo de 3 (três) 

dias, efetuae o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 953,36 

(novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas,comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

15.361,24 ( quinze mil tresentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e também 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Matheus Gabriel dos Santos Constância, representado por 

sua genitora Patrícia dos Santos, em face de Andre Constância de 

Oliveira, todos devidamente qualif icados nos autos em 

epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois procedimentos 

no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio preenchidos os 

requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o prosseguimento da 

pretensão executória.I - Com relação às parcelas vencidas em 

maio/junho/julho/2017, INTIME-SE a parte executada via EDITAL para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 953,36 

(novecentos e cinquenta e três, trinta e seis), com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada 

não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino o protesto 

do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem como 

considerando que houve pedido de decreto de prisão civil, abro vista ao 

Ministério Público.II – Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em 

favor da parte credora certidão comprobatória do ajuizamento da presente 

ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis, registro de 

veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade 

(CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá 

informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - 

INTIME-SE o devedor, via Edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, 

acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), 

observando o bem indicado pelo exequente.V - Em havendo indicação de 

bens pelo credor PENHOREM-SE os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - 

Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - 

Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - 

Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, 

art. 685, parágrafo único).Proceda-se com a conversão do feito para 

cumprimento de sentença.Após, vista dos autos ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210973 Nr: 2818-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO DA SILVA, Cpf: 

81820119149, Rg: 105.618-38, Filiação: Francisco Joaquim da Silva e 

Maria Aparecida Gomes Leal, brasileiro(a), casado(a), taxista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 1.460,31 
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(um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

0037084-0, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Jaiane Santana da Silva, CPF n. 049.168.201-85.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da parte exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.Após, venham-me 

os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233047 Nr: 21963-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABM, JLBM, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN ANTONIO MAZZO, Cpf: 

06805613825, Rg: 936343, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Requerido(a), acima qualificado(a, s) 

para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e 

abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante 

deste, mais precisamente para pagar o valor de R$ 2.152,44 (dois mil, 

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta para depósito: Conta 

n.00004464-1, Op. 013, Agência 1142 da Caixa Econômica Federal em 

nome de Sirley Gomes Bianquim, CPF n.715.437.401-20.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista queparte exequente esgotou 

todas as diligências no sentido de localizar o endereço do executado, 

restando estas infrutíferas, a citação do executado via edital, é medida 

que se impõe.Desse modo, DEFIRO o petitório de citação por edital retro.No 

mais, não havendo manifestação nos autos no prazo legal, se faz 

necessária, ainda, à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a disposição legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 25 de outubro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251948 Nr: 18340-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RACS, SVDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de guarda provisória 

unilateral, para tanto, DETERMINO:I – A guarda provisória compartilhada da 

menor Stefany Vitoria da Silva Fernandes em favor de ambos os 

genitores, sendo que a criança residirá com a genitora e o período de 

convivência do genitor será exercido toda sexta-feira, a partir das 17 

horas, até segunda-feira, às 13 horas.II – ARBITRO alimentos provisórios 

em favor da menor no valor de 300,00 (trezentos reais), correspondentes 

a 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem pagos pela parte requerida, a parte requerente.III - 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV - 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168667 Nr: 9337-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a certidão de fls. 81, que nos termos da legislação vigente 

e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar 

a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269047 Nr: 59-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCM, SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda à inicial de fls. 52 à 54.

 Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes fls. 04 à 08.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 
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o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, DECLARO a dissolução da união estável entre Nilton Cezar 

Michelon e Sandra Aparecida Gonçalves.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil deste município, 

para que proceda com a competente averbação.

Custas pela partes requerentes, contudo, por se tratarem de beneficiários 

da Justiça Gratuita, isento-os de pagamento das custas.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243554 Nr: 11681-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KEDMA KETURA ARAUJO, Cpf: 

05002837107, Rg: 26224536, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica a DIEGO ALVES CARLOS 

FREITAS, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a 

presente AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM ALIMENTOS em 

desfavor de KEDMA KETURA ARAUJO, estando a ação arrimada nos 

argumentos de fato e de direito adiante aduzidos: (...) DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO / MEDIAÇÃO O requerente informa em cumprimento ao 

disposto no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, que opta 

pela realização audiência de conciliação ou mediação. DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS AS partes são genitores da menor EMANUELLY ALVES 

DE ARAUJO (...). Após a separação das partes, a menor ficou sob a égide 

materna por um período aproximado de 6 meses após o nascimento, 

sendo que neste período o genitor pode se aproximar pouquissimas vezes 

de sua filha. Mais adiante, quando a menor encontra-se com (6) seis 

meses de idade, a requerida simplesmente entregou a criança 

EMANUELLY ALVES DE ARAUJO aos cuidados do requerente. (...) Mais 

adiante, a requerida propôs a ação de guarda código 170114, que tramitou 

perante a 2ª Vara Cível (...). Outrosim, nos referidos autos (código 

170114), foi homologado acordo, por intermédio da qual as partes 

ajustaram que a menor EMANUELLY ALVES DE ARAUJO ficaria sob a 

guarda da genitora, ora requerida. (...). DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 

294 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela provisória 

de urgência ou evidência, em caráter antecedente ou incidente, conforme 

previsão expressa do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. (...) Por 

outro lado, o requerente teme que a requerida tente retirar a criança do 

convívio paternno, causando instabilidade na criança, a qual está 

amplamente habituada e bem cuidada com o requerente. (...). ALIMENTOS 

No momento, o requerente DIEGO ALVES CARLOS FREITAS dispensa a 

fixação dos alimentos, porém a parte foi advertida de que a qualquertempo 

pode ser proposta ação competente. DOS PEDIDOS Após o exposto, 

requer a Vossa Excelência: 1) Sejam concedidos os benefícios da 

gratuidade da justiça na sua integralidade (...); 2) Initio litis, seja concedida 

a tutela provisória de urgência para o fim de conceder ao requerente 

guarda provisória da menor EMANUELLY ALVES DE ARAUJO, para que 

esta possa pemanecer com seu genitor até o deslinde final do processo; 

3) A citação da requerida, nos termos da lei vigente. 4) Que, ao final, 

sejam julgados procedentes, in totum, os pedidos formulados para o fim de 

modificar a guarda nos autos código 170114, concedendo ao requerente a 

guarda definitiva da filha EMANUELLY ALVES DE ARAUJO; 5) A intimação 

da representante do Ministério Público, para que acompanhe o feito; 6) 

Intimação pessoal da representante da Defensoria Pública,para todos os 

termos e atos do processo (...). Atribui à causa o valor de R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais), para efeitos legais. Termos em que 

pede deferimento. Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2017. ANA 

LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - DEFENSORA PÚBLICA - 

Matrícula 100178.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o petitório de fl. 35, para tanto, determino 

a citação da requerida Kedma Ketura Araújo, via edital.Não havendo 

manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS.Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143661 Nr: 3205-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar ajuizada por Helena Gomes de Araujo em face de Manoel Miguel de 

Araújo.Alega em síntese que o interditando é portador de distúrbio 

cognitivo e alteração de humor, possui desenvolvimento mental retardado 

e alguns problemas clínicos associados a sua condição genética, sendo 

necessário a inserção de medicação controlada.Acrescenta que, embora 

seja autoconsciente e senciente a sua capacidade cognitiva mostra-se 

prejudicada, tornando-o inapto a estabelecer diretrizes à sua vida 

psicossocial. Desse modo, requer seja em sede de antecipação de tutela a 

nomeação da requerente como curador provisório de Manoel Miguel de 

Araújo, e no mérito a interdição deste.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/18.Decisão à fl. 19 

nomeando a requerente como curadora provisória de Manoel Miguel de 

Araújo.Laudo pericial do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 

juntado às fls. 24/25. Audiência de interrogatório realizada em 16/8/2012, 

momento em que foi realizado o interrogatório do interditando. E seguida 

este juízo determinou a intimação do Município de Tangará da Serra para 

que indicque psiquiatra para realização de perícia no interditando (fl. 

26/28).Informação do Município de Tangará da Serra juntado à fl. 

30.Decisão à fl. 31 determinando o encaminhamento dos autos a 

Defensoria Pública para oferecimento de defesa.Juntada de contestação 

às fls. 32/34.À fl. 40 determinou-se a realização de perícia médica pelo 

perito Dr. Eli Ambrósio do Nascimento.Perícia médica juntada às fls. 

56/57.Manifestação da parte rquerente juntada às fls. 60/61.Parecer 

ministerial à fl. 62 opinando favoralvel a decretação da interdição de 

Manoel Miguel de Araújo, nomeando a requerente como sua curadora. Os 

autos vieram-me conclusos.É o breve relatório.

Fundamento.decido.Cuida-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar 

ajuizada por Helena Gomes de Araujo em face de Manoel Miguel de 

Araújo, objetivando a declaração de interdição do requerido, nomeando a 

requerente como curadora.Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens.Não 

restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 
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a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto 

tem por finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando 

no que diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade.Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a 

situação que melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, 

não podendo permitir que questões econômicas e interesses particulares 

prevaleçam sobre seu bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA 

ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR 

DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) No caso 

em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições de reger 

sua vida civil sozinho, uma vez que o laudo médico de fl. 56/57 afirma que 

o interditanto apresenta quadro de retardo metal leve CID:F70, motivo pelo 

qual necessita da presença de terceiros ou familiares como 

cuidador.Assim, vejo o conjunto probatório aportado aos autos 

demonstram que o interditando não possui condições de gerir os seus 

interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A 

TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A 

INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, 

DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS 

LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O 

INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO 

PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM 

DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA 

ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, 

BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO 

DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE 

CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, 

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53).Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 

limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera 

administração”.Desse modo, verifico que o pedido merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico (fl. 56/57), 

que o interditando apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil, 

motivo pelo qual a interdição de Manoel Miguel de Araújo, é medida que se 

impõe.DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição da de Manoel Miguel 

de Araújo, qualificada nos autos, DECLARANDO-A incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Helena 

Gomes de Araujo, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a Manoel Miguel de Araújo, portanto, 

privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao Ministério 

Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. 

III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das 

pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240495 Nr: 8435-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, DVGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Daniel Vinícius Gonçalves de Aguiar, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Elisangela Gonçalves, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o 

interditando Daniel Vinícius Gonçalves de Aguiar, portanto, privado de, 

sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244160 Nr: 12128-11.2017.811.0055
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Isabel Fernandes dos Santos, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Vera Lucia Martins, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o 

interditando Isabel Fernandes dos Santos, portanto, privado de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 235308 Nr: 1536-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMSD, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição de 

Miguel Duran Fernandes, qualificada nos autos, DECLARANDO-O 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE 

curadora a Sra. Tânia Margareth Sansão Duran, qualificada nos autos, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – 

Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o interditando 

Miguel Duran Fernandes, portanto, privado de, sem a curadora ora 

indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 

107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170841 Nr: 12231-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGDP, KGDP, ROSANGELA DE ALMEIDA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECIR DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:30/05/2018

Hora audiência:15:10:00

Valor alim. Provisórios:30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente

Resumo da petição inicial:A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica dos menores I. G. D. P. e K. G. D. 

P., neste ato representados pela genitora ROSANGELA DE ALMEIDA 

GRACIOLI, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente: 

AÇÃO DE ALIMENTOS em face de JOSÉ VALDECIR DOS PASSOS, 

estando a ação arrimada nos argumentos de fato e de direito adiante 

aduzidos: DOS FATOS E FUNDAMENTOS O requerido é genitor dos 

menores, conforme amplamente comprovado pelas cópias das certidões 

anexas. Todavia, o requerido não vem contribuindo regularmente para 

manutenção dos filhos, fazendo com que os menores passem por 

diversas privações. Diante exposto, permite contribuir, a título de 

alimentos, com o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), 

equivalente a um salário mínimo vigente. (...) Importante acrescentar que, 

em conformidade com a doutrina e jurisprudência mais abalizadas, as 

verbas alimentares deverão incidir sobre as férias, 13º salário e demais 

verbas indenizatórias percebidas pelo alimentando. (...). Assim, pretende a 

requerente que seja o requerido condenado ao pagamento de 13º salário 

e 30% (trinta por cento) dos valores por ele percebidos a título de férias e 

eventuais verbas rescisórias. (...). DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, 

requer a Vossa Excelência: 1) A fixação de alimentos provisórios, nos 

termos do artigo 4º da lei 5.478/68, no valor de R$ 724,00 (setecentos e 

vinte e quatro reais), equivalente ao salário mínimo vigente. 2) A citação do 

requerido para, querendo, apresentar resistência às pretensões 

formuladas na presente demanda. 3) A intervenção da ilustre 

representante do Ministério Público no feito. 4) Que, ao final, sejam 

julgados procedentes, in totum, os pedidos formulados para o fim de: a) 

Condenar o requerido ao pagamento definitivo da pensão alimentícia, no 

valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), equivalente ao 

salário mínimo vigente, em perfeita consonância com o binômio 

"possibilidade/necessidade". b) Condenar o requerido ao pagamento, a 

título de pensão alimentícia, de 13º salário e 30% dos valores por ele 

percebidos na condição de férias e eventuais verbas rescisórias. c) 

Condenar o requerido ao pagamento de 50% das despesas 

extraordinárias do menor. 5) A intimação pessoal da Defensoria Pública 

para todos os atos do processo, em consonância com o disposto na LC 
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Federal 80/94, LC Estadual 146/2003 e Lei Federal 1060/50. 6) A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a autora pessoa 

juridicamente pobre, não tendo consições de arcar com as custas 

processuais e demais encargos, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, nos moldes da Lei 1.060/50. Protesta pela produção de todas as 

provas admitidas em direito, especialmente pelos documetos inclusos, 

oitivas de testemunhas e depoimento pessoal do requerido. Atribui à 

causa o valor de R$ 8.688,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais), 

para efeitos legais. Termos em que pede deferimento. Tangará da Serra - 

MT, 30 de Maio de 2014. ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE 

Defensora Pública/MT Matrícula 100178.

Despacho/Decisão:Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 30/05/2018 às 15h10min. Cite-se o Requerido 

através de edital e intime-se a representante da requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia. Consigne-se no edital, que caso na audiência não 

tenha acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174658 Nr: 16579-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADILSON BEBIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAURA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da citação da requerida sem que 

apresentasse contestação nos autos, sendo assim nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272666 Nr: 3212-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a parte requerente propôs a presente ação 

de regularização de guarda da criança Thayla Marinha Fim, alegando o 

falecimento da genitora da mesma, todavia, observo que a criança foi 

registrada por Renato Fim, havendo apenas a informação de que este a 

abandonou.

Desse modo, vejo que a emenda da petição inicial é necessária para que 

seja feita a inclusão do genitor no polo passivo da demanda.

Posto isso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, a fim de incluir o genitor da criança no polo 

passivo da ação, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207847 Nr: 271-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVSP, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO ALVES PESSOA, 

brasileiro(a), solteiro(a), calheiro, Telefone 65-9968-3230. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 4.165,00 (Quatro mil e cento e sessenta e cinco reais)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232427 Nr: 21478-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSDS, RSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLITO SOARES DA SILVA, Cpf: 

09893958474, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do EXECUTADO, acima qualificado, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 

358,48 (trezentos cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária de N° 0035517-4, op. 13, agência 2086, 

caixa Econômica Federal, em nome de RAYANE SAMYRA COSTA dos 

SANTOS, CPF n° 062.798.011-28, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a cota ministerial, INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 358,48 (trezentos cinquenta e oito 

reais e quarenta e oito centavos), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, venham-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PALOMA DE PAULA 

BAMBIL, digitei.

Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210971 Nr: 2814-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICFS, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

 AUTOS N.º 2814-75.2016.811.0055 – CÓDIGO 210971

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IZABEL CRISTINA FLORES SANTOS

PARTE INTERDITANDO (A): GISELE FLORES CESARIO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, em sua parte 

dispositiva.

 SENTENÇA: (...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

razão pela qual: I - DECRETO a interdição de Gisele Flores Cesario, 

qualificado nos autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a genitora Sra. 

Izabel Cristina Flores Cesario, qualificada nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – 

Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditada 

Gisele Flores Cesario, portanto, privada de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 

755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente 

sentença no registro civil das pessoas naturais desta cidade e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. 

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Eu, Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de setembro de 2017.

Valdeir Ferreira Lima

Gestor(a) Judiciário(a) em substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 1205/CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 190513 Nr: 7049-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 7049-22.2015.811.0055 – código 190513

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SONIA MARIA FAUSTINO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): CLÁUDIO FAUSTINO DA SILVA, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO E TERCEIROS E INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 9.456,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima mencionada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como de TERCEIROS E 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita em sua parte dispositiva.

 SENTENÇA: (...) Dispositivo Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Sonia 

Maria Faustino da Silva, nomeando-a como curadora do interditado Gilberto 

Faustino da Silva, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, 

inciso I do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditado. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Eu, Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 30 de agosto de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240 - MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO MARCOS INACIO, Cpf: 

32737599172, Rg: 027.8984-1, Filiação: Maria Custodia de Oliveira e 

Antonio Inacio, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A. C. M. I. e A. C. M. I., ambas devidamente 

representadas por sua genitora PRISCILA MICHELS LUDWIG, relativa à 

pedido de alimentos que entendem ser devidos pelo Réu e regularização 

da guarda em nome da genitora, uma vez que o Réu, genitor das menores 

não se apresenta preocupado com a obrigação de alimentar, sendo que 

ao deixar as filhas com a Sra. Priscila não teve iniciativa de arcar com 

despesas de nenhuma natureza, mesmo quando lhe solicitado através de 
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colóquio, inclusive mudando-se de cidade e afastando-se completamente 

de suas filhas, sendo por este motivo necessária a fixação de alimentos 

provisórios, os quais foram pleiteados no valor de R$ 1.448,00 (mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais), de acordo com as necessidades 

apresentadas, bem como necessária a determinação ao réu da obrigação 

de arcar com metade das despesas das menores a título de tratamentos 

médicos e odontológicos, medicamentos, materiais escolares, uniforme e 

outras necessidades extras que poderão surgir, sendo e a concessão da 

guarda das menores em definitivo à genitora, dando-se à causa o valor de 

R$ 17.376,00 (dezessete mil trezentos e setenta e seis reais). O Réu não 

foi encontrado pessoalmente para citação, razão da expedição do 

presente edital, face requerimento da parte autora. Advogada das 

Autoras: Dra. Magna Kátia Silva Sanches, OAB/MT 10.638, com escritório 

profissional na Avenida Tancredo Neves, n° 354-N, Centro, também nessa 

comarca de Tangará da Serra/MT, aos 21 de Fevereiro de 2018.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que foram empreendidas 

diligências no sentido de localizar o executado (SIEL, Ministério do 

Trabalho), restando estas infrutíferas, DEFIRO o pedido de citação por 

edital.Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial a Defensoria Pública.Intime-se.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158941 Nr: 7537-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 58, que intimo a parte 

executada dos termos da decisão de fl. 48 a seguir transcrita: "Vistos. 

Ante o requerimento de fl. 45, converto o presente feito em cumprimento 

de sentença pelo rito de expropriação, nos termos do art. 523 do CPC. 

Posto isso, dando prosseguimento ao feito, DETERMINO: Havendo 

requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º). I. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 

1º). II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente. III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII). IV. Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525); V. Decorrido em vazio o prazo 

de impugnação, certifique-se. VI. Realizadas a penhora e a avaliação, 

iniciar-se-á a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único). Às 

providências. Cumpra-se."

Certifico, ainda, que o valor do débito é de R$ 16.885,32 (dezesseis mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) atualizados até 

24/02/2016.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215251 Nr: 6223-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO, EADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão 

pela qual: I - DECRETO a interdição de Elza Antônia de Oliveira, qualificado 

nos autos, DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO como curador o genitor Sr. José 

Antônio de Oliveira, qualificado nos autos, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando a interditada Elza Antônia de Oliveira, 

portanto, privada de, sem o curador ora indicado, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pelo Curador. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Certifico que, decorreu em 31/1/18, sem manifestação, o prazo para o 

leiloeiro informar eventuais gastos dispendidos para a realização dos 

leilões suspensos, apesar de intimado para tanto na data de 7/12/2017, 

conforme o ciente aposto em fl. 230v.º.

Certifico ainda que, decorreu em 1.º/2/18, também sem manifestação, o 

prazo para o advogado do espólio de Ari Gonçalves de Azevedo e 

Sebastiana Gomes de Azevedo, Dr. Emanoel Gomes de Souza, juntar a 
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respectiva procuração, apesar de intimado através de DJE n.º 10154, 

publicado na data de 11/12/2017.

Certifico que, haja vista a petição de fl. 233 do autor, intimo os requeridos 

para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte exequente para comprovar a distribuição da 

Carta Precatória na comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27466 Nr: 859-92.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:5576-E (OAB-MS), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, em razão do dia 28/3/18 ser ponto facultativo (semana 

santa), intimo as partes que o segundo leilão será realizado na data de 

27/3/18, às 14h, no átrio do fórum desta comarca.

Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 424 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272457 Nr: 2999-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFINHO VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E 

USADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272457.

 Vistos,

 Intime-se a parte Exequente para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo trazer aos autos documentos para comprovar o 

estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150013 Nr: 10024-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA MARIA 

ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a avaliação 

realizada na Carta Precatória, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204218 Nr: 18129-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES DOS REIS VERCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9903 Nr: 227-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 9903.

Vistos,

Às fls. 248 foi realizada penhora no rosto dos autos cód. 148491, em 

trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, no valor de R$ 174.317,28, 

observando-se a memória de cálculo de fls. 233.

Às fls. 251/254 o Executado interpôs “embargos do devedor por excesso 

de execução” (sic), alegando, em síntese, que o Exequente acrescentou 

na memória de cálculo o valor referente a honorários advocatícios, razão 

pela qual o montante é excessivo, devendo, para tanto, os honorários 

serem abatidos.

Às fls. 256/261 o Exequente apresentou impugnação, afirmando que não 

há excesso de execução, eis que o valor penhorado no rosto dos autos é 

inferior ao realmente devido, tendo em vista que o importe penhorado não 

incluiu os honorários advocatícios.

É o necessário à análise e decisão.

Trata-se de ação monitória cuja obrigação cobrada foi convertida em título 

judicial por força da decisão de fls. 17.

Este registro é importante porque torna inadequado o meio impugnativo de 

fls. 251/254.

Porém, de qualquer forma, considero oportuno esclarecer que a 

irresignação do devedor não procede.

Analisando os autos, verifico às fls. 233 que o Exequente não incluiu nos 

cálculos o valor referente aos honorários, eis que apenas utilizou o valor 

da dívida principal, que era de R$ 162.310,77 às fls. 221, tendo partido 

deste valor para fazer o cálculo de fls. 233, sendo que neste não há 

incidência de honorários (acabou desconsiderando as custas e os 

honorários).

E mais. Ainda que os honorários não tenham sido incluídos nos cálculos, 

são os mesmos devidos, conforme decisão de fls. 238, que os majorou 

para 15% do valor atualizado da dívida.

Ante o exposto, além de inadequado, é absolutamente infundado o 

petitório de fls. 251/254, devendo ser rejeitado.

Em respeito ao princípio do contraditório, diga a parte devedora sobre o 

cálculo de fls. 259/261, devendo ser advertida que este Juízo irá impor 

multa caso haja incidente manifestamente protelatório.

Não havendo impugnação, fica desde já homologado o cálculo de fls. 
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259/261.

 Intimem-se para fins recursais.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123965 Nr: 2986-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 Autos nº: 123965.

 Vistos,

 Às fls. 506/507V os executados Lauri Nicodemus Rauber e outros 

opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes em face da 

decisão de fls. 499/502v, aduzindo que os bens indicados às fls. 438/453 

não devem ser penhorados porque o imóvel de matrícula nº 375 do CRI de 

Sapezal-MT já é suficiente para garantir a execução, afirmando ser 

indevida a determinação de indicação de outro bem para caução.

 Ademais, alegou ser equivocada a determinação de expedição de ofício à 

Delegacia para a instauração de inquérito policial em desfavor do 

executado Ademir Miguel Rauber, pois os maquinários pertencem a todos 

os executados e se encontram à disposição do judiciário na Fazenda 

Águas de Março, BR 364, Km 1068, em Sapezal-MT.

 No mesmo ato, os advogados Hermes Bezerra da Silva Neto e Carlos 

Eduardo Silva e Souza informaram não representar os interesses dos 

executados Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber.

 A parte embargada se manifestou às fls. 510/523v, pugnando pela 

rejeição dos embargos de declaração, em razão de não existir qualquer 

dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustentou ainda que a execução já atinge o valor de R$ 7.843.377,61 e 

que o imóvel de matrícula nº 375 do CRI de Sapezal-MT não seria 

suficiente para a satisfação do débito, asseverando ainda que nas 

cédulas, referido imóvel foi avaliado em R$ 1.518.912,33 e posteriormente 

em R$ 1.606.316,40.

Argumentou ainda que inexiste qualquer vício na determinação de 

instauração de inquérito policial, pois os executados deixaram de indicar a 

correta localização dos bens quando determinado.

Por fim, alegou que não prospera a afirmação dos advogados de que 

representam apenas os interesses dos executados Lauri e Clasi Rauber, 

pois nas petições e recursos por eles apresentados, consta a referência 

também aos executados Ademar e Eunice Rauber, bem como existe 

procuração a eles outorgada na ação de embargos à execução.

 Às fls. 537/538v a parte exequente alegou ser necessário retificar o 

termo de penhora de fls. 535, referente aos imóveis de matrículas n° 789 e 

807, em razão de ter constado a descrição da área de origem dos imóveis, 

porém, afirma que referidas áreas foram modificadas após a delimitação 

por georreferenciamento.

Afirmou também ser necessária a retificação do objeto das cartas 

precatórias de fls. 530/531, tendo em vista que devem possuir por objetivo 

a avaliação e alienação em hasta pública dos bens imóveis situados na 

Comarca de Sapezal–MT.

Às fls. 540 os executados Ademar Miguel Rauber e outros requereram a 

designação de audiência de conciliação.

Às fls. 541/546 os executados Lauri Nicodemus Rauber e Clasi Scherer 

Rauber informaram a interposição de recurso de agravo de instrumento 

em face da decisão de fls. 499/502v.

Às fls. 548/560 informaram que foi providenciada a averbação da penhora 

junto a matrícula dos imóveis nº 236, 484 e 488 do CRI de Sapezal-MT, 

bem como reiterou o pedido de retificação do termo de penhora de fls. 

535.

Às fls. 562 veio a informação de que o recurso de agravo de instrumento 

interposto pelos executados Lauri Nicodemus Rauber e Clasi Scherer 

Rauber não foi conhecido.

 É o necessário à análise e decisão.

 Processo despachado com atraso em razão do acúmulo de trabalho, 

sendo certo que nesta data existem mais de 400 feitos pendentes de 

decisão.

 Pois bem. Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 508.

 No entanto, no mérito, os embargos não merecem ser acolhidos, haja 

vista a nítida pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria já 

decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a 

esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no 

art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na citada decisão embargada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da sentença, se o 

caso.

 Cumpre-se registrar que o pedido de penhora dos imóveis indicados às 

fls. 364/368 foi deferido ainda em 18/08/2014 (decisão de fls. 425), não 

tendo os executados se insurgido contra referida decisão.

 Além disso, os executados não trouxeram qualquer comprovação de que 

o imóvel de matrícula nº 375 do CRI de Sapezal-MT já seria suficiente para 

garantir a execução, devendo ser destacado ainda que, conforme 

previsão do art. 874 do Código de Processo Civil, a alegação de eventual 

excesso de penhora deverá ser feita após a avaliação dos bens. No caso 

em apreço, os imóveis ainda não foram avaliados.

 E mais. Segundo o petitório de fls. 513/514, o imóvel objeto da matrícula nº 

375 foi avaliado pelas partes quando da celebração da operação em R$ 

1.518.912,33 e depois em R$ 1.606.316,40, sendo que a dívida hoje, 

segundo a última atualização, ultrapassa R$ 7.000.000,00.

 Registro ainda que foi determina a expedição de oficio à Delegacia de 

Polícia de Sapezal requisitando a instauração de inquérito policial apenas 

em face do Sr. Ademar Miguel Rauber pela prática, em tese, do crime 

descrito no art. 171, § 2º, inciso III, do Código Penal, pois ele quem detinha 

a posse dos maquinários, sendo certo que havia sido nomeado como 

depositário fiel quando da penhora, conforme se infere das fls. 347.

 Ademais, a parte embargante não trouxe nenhuma prova de que os bens 

móveis se encontram à disposição do judiciário na Fazenda Águas de 

Março, BR 364, Km 1068, em Sapezal-MT, cumprindo-me registrar que foi 

tentada a remoção dos bens na citada fazenda, porém, os bens não foram 

encontrados, conforme certificado às fls. 360.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 506/507v, por 

inexistirem os vícios apontados.

 Diante da informação prestada pelos advogados Hermes Bezerra da Silva 

Neto e Carlos Eduardo Silva e Souza de que não representam os 

interesses dos executados Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara 

Schwngber Rauber e considerando que não consta procuração nos 

autos, determino seja realizada a intimação pessoal dos executados 

Ademar Miguel Rauber e Eunice Clara Schwngber Rauber, nos moldes do 

§ 2º do art. 841 do Código de Processo Civil, acerca das penhoras dos 

imóveis matriculados sob o nº 375, 789, 488, 484, 236 e 807, todos do CRI 

de Sapezal-MT.

 Sem prejuízo, determino que seja retificado o termo de penhora de fls. 

535, para constar a descrição correta dos imóveis objetos das matrículas 

n° 789 e 807 (averbação 4), uma vez que houve modificação da área 

após o georreferenciamento.

Retifique-se as cartas precatórias de fls. 530 e fls. 531, para constar 

também a finalidade de avaliação e alienação dos bens imóveis, conforme 

já determinado às fls. 461/462.

 Por fim, considerando que o art. 104 do Código de Processo Civil e o art. 

5º do Estatuto da OAB dispõem que o advogado não poderá postular em 

juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou 

prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, ficam os doutos 

advogados Hermes Bezerra da Silva Neto e Carlos Eduardo Silva e Souza 

advertidos para não incorrerem na mesma falta.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 185-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARAPUTANGA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA INFORMATICA, ANTONIO MESSIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Tanaka, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264729 Nr: 28230-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERVINTON TOBIAS, JDC.DRACENA-SP 1ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSPIERRE TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA 

PELOSI - OAB:380071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO FERNANDES 

REINALDE - OAB:OAB/SP 167532

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269160 Nr: 145-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN, NILDA FERREIRA FRANÇA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE LARA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 

(trinta e seis reais e setenta q quatro centavos), referente à diligência, à 

Oficial de Justiça ALANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

juntando comprovante nos autor, mediante petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269813 Nr: 842-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTAL MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 64, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 44,25 (quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), ambos a 

serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

174,15 (cento e setenta e quatro reais e quinze centavos), dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas pendências, no 

prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 

991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160768 Nr: 10884-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO MIGUEL PAULISTA-SP, WAGNER PONTES 

AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELKISEDEK DONADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI COSTA DOS SANTOS - 

OAB:185.463/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robery Bueno da Silveira - 

OAB:303.253-SP

 Certifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos do RAI 

1000543-76.2018.811.0000 em fls. 170/172, intimo novamente o requerido 

para, no prazo de 5 dias, depositar em juízo o valor dos honorários do 

perito, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA PRESENTE MISSIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271633 Nr: 2459-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON DORNELES SARATT - 

OAB:38023-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265285 Nr: 28670-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAXIAS DO SUL-RS, ROQUE ZENIAR SANTOS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL TELLES FERREIRA - 

OAB:69925/RS, JOÃO PAULO BOENO PAGNO - OAB:OAB/RS 73492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA RIVE MACHADO - 

OAB:OAB/RS 62828

 Vistos. Diante do acima registrado, devolva-se com nossas homenagens

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 1481-21.1998.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, ERVI DALLA LIBERA, 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIA 

LT, ROBERTO DALLA LIBERA, ESPOLIO DE LEDILSE BASSANI DALLA 

LIBERA, ADRIANA DALLA LIBERA, EDIMIR JOSE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Certifico que, em cumprimento ao ofício n.º 84/18, juntado às fls. 

1133/1134, proveniente do Juízo da 5.ª Vara Cível desta Comarca, intimo 

as partes que, nos autos 209-94.1995.811.0055, código 1487, os bens 

imóveis penhorados nos autos em tela também serão avaliados e 

leiloados, devendo tomar as providências que entenderem cabíveis 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269160 Nr: 145-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN, NILDA FERREIRA FRANÇA DE MORAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE LARA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de 

R$ 129,90 ( cento e vinte e nove reais e noventa centavos) e a Taxa 

Judiciária no valor de R$ 44,08 ( quarenta e quatro reais e oito centavos), 

em Guias próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no 

valor de R$ 100,45 ( cem reais e quarenta e cnco centavos), depositando 

na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, juntando comprovante, mediante petição, no prazo de 

05 ( cinco) dias. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo 

de 30 dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que 

determina o item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169653 Nr: 10665-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN KEYTHI BORTOLUZZI, NÉVIO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo a parte autora 

para manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272509 Nr: 3052-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272509.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272510 Nr: 3054-93.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE ALMEIDA, UESLEI LEANDRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272510.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 14h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272538 Nr: 3077-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272538.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 
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Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145755 Nr: 5447-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239.766, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142153 Nr: 1531-56.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154098 Nr: 2736-86.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STENIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 Cetifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de 

R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 

a Taxa Judiciária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 

Guias próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor 

de R$ 100,45 ( cem reais e quarenta e cinco centavos), depositando na 

c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes 

nestes autos mediante petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125615 Nr: 4597-15.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Autos nº: 125615.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 284.

 Oficie-se.

 Prestada a informação, vista à parte para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

retornem os autos para o arquivo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 5012-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA, IVANIA TEREZINHA PIERDONA 

ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIP HANNEMANN 

- OAB:173.727/SP, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento de 50% das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 1.898,19 (Um mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezenove 

centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 1.837,34 ( Um mil, oitocentos 

e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) em Guias próprias e ao 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 50,22 ( 

cinquenta reais e vinte e dois centavos), depositando na c/c 104126-6, 

Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes nestes autos 

mediante petição, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272542 Nr: 3084-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JUNIOR BILMAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272542.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142029 Nr: 1394-74.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140093 Nr: 10612-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Autos nº: 140093.

 Vistos,

 Por agora, defiro o pedido para que seja oficiado a Conta Única com o 

escopo de informar o desfecho dos alvarás expedidos (segundo pedido 

de fls. 213).

 Oficie-se.

 Prestada a informação, vista à parte para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

retornem os autos para o arquivo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106968 Nr: 5659-61.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TEODORO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALBONETT, Grupo Hospitalar Vida 

e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO, 

VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184747 Nr: 2491-07.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271464 Nr: 2326-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO NUNES DE OLIVEIRA, ALDA MARIA OLIVEIRA 

DA SILVA, ADELIO NUNES DE OLIVEIRA, ADAUTO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARLOS DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE DARCI LOCATELLI, OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI, MIRIAN LUIZA 

LOCATELLI, CLAUDINÉIA RITA LOCATELLI, TRANQUILA VALDOMERI, 
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JOACIR PEDRO LOCATELLI, MARIZETE LOCATELLI, ELENICE MARIA 

LOCATELLI, ODANIR FLAVIO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 271464.

Vistos,

 Considerando que a parte Requerente não indicou na exordial a data na 

qual ocorreu o esbulho, não preenchendo, portanto, os requisitos 

elencados no art. 561, do CPC, especialmente no que concerne o inciso III, 

faculto a parte Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para indicar precisamente a data de ocorrência do esbulho, com fulcro no 

art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119455 Nr: 9397-23.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SÉRVULA CARVALHO E SILVA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, 

MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº: 119455.

 Vistos,

 Saul Francisco de Souza e Silva e outros, às fls. 210/212, opuseram 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 207, aduzindo haver 

omissão, em razão de não ter sido especificado que a avaliação do imóvel 

seja realizada por profissional técnico avaliador.

 Argumentam que a avaliação do imóvel deve ser realizado por perito 

judicial avaliador, por exigir conhecimentos técnicos específicos, 

sustentando que somente o profissionais com formação em engenharia, 

agronomia e arquitetura são habilitados a realizar avaliações judiciais de 

imóveis.

 Assim, requerem seja sanada a omissão na decisão de fls. 207 para que 

reste especificado que a avaliação seja realizada por perito judicial 

avaliador.

 A parte embargada se manifestou às fls. 216/217, sustentando a 

inexistência da omissão, afirmando que a parte executada tem apenas o 

interesse de procrastinar a ação.

 Relata que é desnecessário ter conhecimento especializado para apurar 

o valor médio do imóvel, bastando analisar a área disponível e a área de 

preservação. Assevera ainda que a região tem como fator econômico a 

agricultura e pecuária, sendo que o preço médio de mercado dessas 

áreas é de conhecimento geral.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 213).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência da citada omissão.

 Na decisão embargada foi determinada a lavratura de termo de penhora e 

expedição de mandado de avaliação do imóvel indicado às fls. 193, ou 

seja, que a avaliação fosse realizada por oficial de justiça, conforme 

determina o art. 870 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o 

valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe 

prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”.

 Assim, nos termos do dispositivo legal acima, cumpre ao oficial de justiça 

realizar a avaliação do bem, valendo-se de todos os elementos ao seu 

alcance, como consultas a anúncios e classificados de jornais, pesquisas 

em imobiliárias, informações de corretores ou qualquer outro meio idôneo.

 Na hipótese do oficial de justiça verificar que não tem condições de 

realizar a avaliação, porque a avaliação exige conhecimentos técnicos 

especializados, fará uma informação ao juízo, que então poderá nomear 

um perito avaliador.

 Apenas nos casos em que, por sua natureza ou especificidades 

técnicas, exigir conhecimento de um perito é que o juiz nomeará avaliador 

já de plano.

 No caso em apreço, o simples fato do bem a ser avaliado se tratar de 

imóvel rural não resulta na necessidade de se nomear desde já um perito 

avaliador, pois conforma alhures mencionado, o oficial de justiça poderá 

se valer de vários meios para realizar a avaliação e, somente na hipótese 

do oficial de justiça informar a necessidade de nomeação de profissional 

com conhecimento específico, é que restará justificado o acolhimento da 

pretensão da parte executada.

 Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito os embargos de declaração 

de fls. 210/212, por inexistir o vício apontado.

 Outrossim, em análise a cópia da matrícula nº 692 do CRI de Campo Novo 

do Parecis-MT juntada às fls. 219/220, verifico que foi averbada a 

informação que essa matrícula foi encerrada, em razão da realização de 

georreferenciamento (av. 20 de 25/09/2014).

 Desse modo, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 dias, apresentar cópia da nova matrícula do imóvel, a fim de ser lavrado 

o termo de penhora, já com o número da nova matrícula e a nova 

descrição da área.

 Após, lavre-se o termo de penhora e, em seguida, intime-se a parte 

executada, conforme já determinado às fls. 207.

 Em seguida, expeça-se carta precatória à Comarca de Campo Novo do 

Parecis-MT com a finalidade de avaliar o imóvel, intimar as partes da 

avaliação e realizar a expropriação do bem, uma vez que o imóvel 

pertence àquela Comarca.

 Cumpra-se ainda a parte final da decisão de fls. 191.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232297 Nr: 21333-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 Autos nº: 232297.

 Vistos,

 A parte executada, às fls. 54/55, requereu a intimação da parte 

exequente para que ela efetue a imediata devolução do ônibus 

Marcopolo/Volare, ano/modelo: 2007/2008, placa: NJD-3980 que foi 

penhorado e depositado em seu poder.

 Pois bem. Conforme se consta dos autos, às fls. 45 foi penhorado o 

veículo ônibus Marcopolo/Volare, ano/modelo: 2007/2008, placa: 

NJD-3980, ocasião em que foi a parte exequente foi nomeada como 

depositária fiel, na pessoa de seu representante Érlon Marcelo dos Reis.

 A ação de execução foi julgada extinta às fls. 51, o que impõe a 

restituição do veículo penhorado a parte exequente.

 Assim, defiro o pedido de fls. 54/55 e determino a intimação da parte 

exequente e do depositário fiel Érlon Marcelo dos Reis (no endereço 

mencionado às fls. 45) para, no prazo de 05 dias, promoverem a 

devolução do veículo Marcopolo/Volare, ano/modelo: 2007/2008, placa: 

NJD-3980, descrito no auto de penhora, depósito e remoção de fls. 45, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor da causa.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248216 Nr: 15264-16.2017.811.0055
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – MULTICENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 Autos nº: 248216.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 34. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 Certifico que a impugnação aos embargos à execução é tempestiva. 

Desse modo, intimo a parte embargante para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161867 Nr: 12797-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Autos nº: 161867.

 Vistos,

Remetam-se os autos ao TJMT para apreciação do recurso de apelação 

interposto pela parte embargante.

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, formulado pela parte 

embargada às fls. 1041/1042, deverá ser formulado oportunamente, 

cabendo, primeiramente, a apreciação do recurso de apelação pelo 

Tribunal de Justiça.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244422 Nr: 12317-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISAO SISTEMA CONTABIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de 

R$ 433,21 (quatrovcentos e trinta e tres reais e vinte e um centavos) e a 

Taxa Judiciária no valor de R$ 474,61 ( quatrocentos e setenta e quatro 

reais e sessenta e um centavos), em Guias próprias e ao 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 100,45 ( cem 

reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes nestes autos 

mediante petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131652 Nr: 1416-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211239 Nr: 3028-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT 

VENTURA, JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Autos nº: 211239.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Aerofito Comércio e Importação e Exportação Ltda.

 Requeridos: Luiz Roberto Ventura e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em 04 de março de 2016 por Aerofito 

Comércio e Importação e Exportação Ltda em desfavor de Luiz Roberto 

Ventura, Darli Seibert Ventura, Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande 

Ventura, na qual a parte autora alega ser credora da importância de R$ 

180.180,63, representada pela cédula de produto rural e instrumento 
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particular de reconhecimento, confissão e assunção de dívida e cessão 

de direitos de crédito.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/40.

 A inicial foi recebida às fls. 41.

 Às fls. 56/61 os requeridos Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande 

Ventura apresentaram embargos monitórios, sustentando, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva.

 No mérito, sustentaram que a cédula de crédito rural foi devidamente 

quitada mediante a negociação entre a parte autora e os requeridos Luiz 

Roberto Ventura e Darli Seibert Ventura, representada pelo instrumento 

particular de reconhecimento, confissão e assunção de dívida e cessão 

de direitos de crédito.

 Por conta disso, pugnaram pela procedência dos embargos, bem como a 

condenação da parte autora ao pagamento de indenização por dano 

material no valor de R$ 180.180,63 e dano moral em 50 salários mínimo.

 Às fls. 63/69 os requeridos Luiz Roberto Ventura e Darli Seibert Ventura 

apresentaram contestação sustentando, em preliminar, a carência da ação 

por falta de interesse processual, em razão da ausência da assinatura do 

credor e da empresa Sipal no termo de confissão de dívida, objeto desta 

ação.

 No mérito, sustentaram que não restou comprovado o saldo devedor, 

tendo em vista que não há previsão contratual dos índices utilizados no 

demonstrativo de cálculo.

 Por conta disso, sustentaram que há excesso do valor pretendido na 

importância de R$ 80.680,13 (R$ 180.180,63 – R$ 112.159,50), 

correspondente à diferença entre a quantia paga atualizada até a data da 

propositura da ação (R$ 211.660,00) e o saldo devedor em 25/04/2014 

(99.500,50).

A parte autora impugnou os embargos monitórios às fls. 76/79.

Determinada a especificação das provas, às fls. 83/84 a parte autora 

pugnou pela produção de prova oral e documental, enquanto que a parte 

requerida às fls. 85 requereu a produção de prova pericial contábil.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os documentos já juntados no processo 

são suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Isso porque, embora tenha sido determinada a especificação das provas, 

fato é que, melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda 

encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, 

necessidade de produção de prova oral.

 Por outro lado, não há que se falar em dilação probatória para produção 

de prova documental porque, com exceção de prova sobre fato 

superveniente, os documentos necessários para a comprovação dos 

fatos alegados por cada uma das partes devem ser apresentados na fase 

postulatória do feito. Neste sentido dispõe o art. 434 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.”

 Por fim, quanto à análise da legalidade da aplicação de correção 

monetária e juros sobre o saldo devedor não dependem de prova pericial, 

mas apenas do conhecimento do ordenamento jurídico.

 Assim, com fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de 

Processo Civil, indefiro a produção de prova oral, documental e pericial.

 Justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo, 

cumpre-me, antes de adentrar ao mérito da demanda, analisar a matéria 

preliminar arguida pela parte requerida.

 Os requeridos Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande Ventura 

alegaram, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que não são 

devedores ou possuem qualquer responsabilidade no contrato de 

assunção.

 Contudo, analisando os autos, verifico que o objeto da presente ação 

monitória é a Cédula de Produto Rural celebrada entre a parte autora e os 

requeridos Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande Ventura, tendo 

como avalistas os requeridos Luiz Roberto Ventura e Darli Seibert Ventura 

(fls. 17/23), tendo em vista que o instrumento particular de 

reconhecimento, assunção de dívida e cessão de direitos de crédito deve 

ser desconsiderado em razão do seu descumprimento, conforme cláusula 

sexta e nona (fls. 26/27):

 “CLÁUSULA SEXTA - O presente instrumento particular, caso não 

cumprido, pela devedora dos DEVEDORES ASSUNTORES E CEDENTES, 

será considerado não escrito, ficando aqueles bem como os devedores 

originários da CPR, que comparecem a presente como ANUENTES, mas 

também, os herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigados ao 

adimplemento da obrigação representada pela cédula de produto rural.

(...)

 CLÁUSULA NONA - Fica acordado que em caso de não pagamento do 

preço pactuado neste instrumento particular em favor da CREDORA E 

CESSIONÁRIA, o negócio representado por este instrumento particular 

perderá sua vigência, estando a CREDORA E CESSIONÁRIA autorizada a 

ajuizar as medidas judiciais que se fizerem necessárias para a cobrança 

da obrigação representada pela cédula de produto rural.”

 Diante da cláusula resolutória expressa, forçoso concluir que os 

requeridos Jacs Tadeu Ventura e Iolanda Casagrande Ventura são parte 

legítima para figurar no polo passivo, uma vez que são devedores da 

Cédula de Produto Rural, objeto desta ação monitória.

 No que tange à preliminar de carência de ação em razão da falta de 

interesse processual ante a ausência da assinatura do credor e da 

empresa Sipal no termo de confissão de dívida, verifico que razão também 

não assiste aos requeridos Luiz Roberto Ventura e Darli Seibert Ventura, 

tendo em vista que, seguindo a mesma ordem de raciocínio da preliminar 

de ilegitimidade passiva, o instrumento particular de reconhecimento, 

assunção de dívida e cessão de direitos de crédito deve ser 

desconsiderado em razão do seu descumprimento.

 Portanto, considerando que a Cédula de Produto Rural está devidamente 

assinada pelas partes e sendo esta o objeto da presente ação monitória, 

afasto a preliminar arguida.

 Não tendo outra preliminar a ser analisada e não havendo questões 

prejudiciais, passo à apreciação do mérito, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que restou incontroversa a contratação 

entre as partes e o pagamento parcial da dívida.

 Por outro lado, verifico que a questão controvertida se resume na 

apuração do saldo devedor com a aplicação do INPC, tendo em vista que 

foi o único índice aplicado pela parte autora no demonstrativo de cálculo 

de fls. 36.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico que não restou expressamente 

pactuado o índice de atualização do saldo devedor, de modo que é 

possível aplicar o INPC sobre o saldo devedor, uma vez que a correção 

monetária visa somente a recomposição da moeda. A corroborar referido 

entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

SALDO DEVEDOR. INPC. POSSIBILIDADE. SUBSTITUÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INSTITUTOS COM FINALIDADES DISTINTAS. 1. Não havendo pedido do 

autor quanto à substituição dos encargos de mora fixados no contrato, 

não pode o juiz fazê-lo de ofício. 2. É possível a aplicação do INPC como 

índice de atualização do saldo devedor, quando não houver previsão 

expressa de outro índice no contrato celebrado entre as partes. 3. A 

correção monetária visa somente à recomposição da moeda e os juros 

remuneratórios possuem finalidade de remunerar o capital emprestado. 4. 

Deu-se provimento ao apelo do réu.” (TJ-DF, 20100112297409APC, 2ª 

Turma Cível, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2012, 

Data de Publicação: 02/05/2012)(Original sem grifo)

 Nessa esteira, a correção monetária deve ser aplicada sobre o saldo 

devedor até a data do pagamento parcial, de modo que, do valor 

atualizado, será abatido o valor do pagamento parcial e, havendo saldo 

remanescente, somente o débito é atualizado como fez a parte autora no 

demonstrativo de cálculo de fls. 36 e não a atualização do valor do 

pagamento parcial como alegou a parte requerida.

 No que tange aos danos morais e materiais, considerando que a 

cobrança efetuada pela autora é legítima, entendo que esta agiu no 

exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito apto a 

ensejar a configuração do dano moral e material. Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR 

VALORES DEVIDOS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA POR 

SERVIÇO UTILIZADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL 
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INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo legítima a 

cobrança de valores devidos, age no exercício regular do direito a 

empresa que cobra tais valores do seu cliente, não havendo que se falar 

em ato ilícito que de ensejo a reparação por danos morais e materiais. Não 

estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve ser 

afastada qualquer tipo de pretensão indenizatória. (TJ-MT, Ap 

159868/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil rejeito os embargos monitórios manejados pela parte requerida e julgo 

procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno 

direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a 

partir da data do vencimento da dívida, determinando, por conseguinte, a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo.

 Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, apresentar nova memória de cálculo. Apresentada nova memória de 

cálculo, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 

513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250721 Nr: 17330-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEIRA DE BRITO & BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e 

OUTROS PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

- UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 250721.

Natureza: Ação de Consignação em Pagamento.

Requerente: Vieira de Brito e Brito Ltda.

Requerido: Cooperativa de Crédito do Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso.

Vistos,

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em 19 de junho 

de 2017, por Vieira de Brito e Brito Ltda em face de Cooperativa de Crédito 

do Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, 

ambos já qualificados.

Realizados alguns atos processuais as partes compuseram 

amigavelmente às fls. 303/305.

É o relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o acordo firmado constitui-se em título 

executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, IV, do Código de 

Processo Civil, porém, necessitando de homologação.

Assim, considerando que o acordo entabulado entre as partes às fls. 

303/305 não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, 

uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto lícito e 

direito patrimonial disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a 

homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Defiro o levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante a 

expedição de alvará em favor da parte requerida ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Honorários, na forma pactuada.

 Por fim, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, em conformidade com o §3º do art. 90, do 

CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150550 Nr: 10624-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifico que, conforme decisão de fls. 477/478, a parte requerida foi 

intimada a depositar o valor integral dos honorários periciais fixados em R$ 

6.820,00 (seis mil oitocentos e vinte reais), tendo, no entanto, depositado 

apenas a metade do referido montante. Desse modo, intimo a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

valor remanescente no importe de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e 

dez reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSO ZEILMANN, GERTI 

ZEILMANN, OSCAR ALFEU TRENTINI, MARIA DE LURDES TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre as 

informações complementares prestadas pela Oficial de Justiça Helena 

Veiga Muller, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170918 Nr: 12670-34.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO, CESAR EDUARDO NUNES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que. Intimo o Advogado Wallace Eller Miranda, do despacho de fl. 

144, a seguir transcrito:

 Autos nº: 170918.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 140/145, autorizando a retirada dos autos pelo 

prazo de 15 dias.

 Ademais, proceda-se o credenciamento do Dr. Wállace Eller Miranda, a 

fim de que todas as intimações sejam realizadas em nome do mesmo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186085 Nr: 3629-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTÁCIO NEVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Autos nº: 186085.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Anastacio Neves de Miranda.

 Requerido: Telefônica Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais com 

pedido de tutela antecipada ajuizada em 27 de fevereiro de 2015 por 

Anastacio Neves de Miranda em face de Telefônica Brasil S/A, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que desde meados de 2012 é titular de 

duas linhas telefônicas da parte requerida, sendo que uma delas é 

utilizada para assuntos profissionais de sua empresa JM Construtora e 

que os serviços eram cobrados em fatura única.

 Seguiu narrando que após inúmeras ligações da parte requerida, decidiu 

mudar de plano, sendo contratado o pacote que lhe oferecia ligações e 

internet móvel ilimitados.

 Aduziu que em 25 de fevereiro de 2015 ao tentar realizar uma ligação não 

obteve êxito, sendo que ao contatar a parte requerida, esta informou que 

os serviços foram suspensos por ter ultrapassado o limite oferecido pelo 

plano.

 Por conta disso, pugnou, em sede de antecipação de tutela, para que 

fosse realizada a imediata reativação dos serviços bloqueados.

 Ao final, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 50.000,00, além dos honorários advocatícios e 

custas processuais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/34.

 A inicial foi recebida às fls. 39/41, oportunidade em que foi deferido 

pedido de antecipação de tutela, determinando que a parte requerida 

reestabeleça de forma ilimitada o plano telefônico e internet das linhas 

telefônicas da parte autora, sob pena de multa diária.

 Devidamente citada (fls. 47-vº), a parte requerida apresentou 

contestação às fls. 48/62 sustentando a regularidade da prestação de 

serviços, uma vez que o bloqueio foi realizado temporariamente para 

realização de chamadas decorrente do alcance do limite de crédito 

daquele ciclo de faturamento.

 Aduziu que não restaram comprovados os requisitos necessários para a 

responsabilização pelo dano moral, no entanto, caso não seja esse 

entendimento, sustentou que o valor dos danos deve ser fixado de forma 

proporcional e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

 Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e pela condenação da parte autora nas verbas 

sucumbenciais.

 Às fls. 142/148 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 223 a parte requerida 

informou que não há mais provas a produzir, enquanto que a parte autora 

pugnou pela produção de prova oral e documental às fls. 224/225.

 Às fls. 226 foi determinada a intimação da parte requerida para juntar a 

cópia do contrato celebrado entre as partes, tendo esta cumprido às fls. 

228/231.

 Às fls. 235/236 a parte autora se manifestou acerca do contrato.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Embora tenha sido determinada a especificação das provas, 

fato é que, melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda 

encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, 

necessidade de produção de outras provas, porquanto os documentos já 

juntados no processo são suficientes para a formação de minha 

convicção, estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com 

fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e nem outras questões prejudiciais 

a serem decididas, passo imediatamente à análise do mérito da demanda.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a obrigação 

de fazer para que a parte requerida mantenha ativas as duas linhas 

telefônicas da parte autora, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral em razão da suspensão do serviço.

 Nessa esteira, verifico que o bloqueio das linhas telefônicas da parte 

autora para a realização de chamadas restou incontroverso.

 Isso porque a parte requerida sustentou na contestação que em 25 de 

fevereiro de 2015 foi realizado o bloqueio das linhas telefônicas 

decorrente do alcance do limite de crédito daquele ciclo de faturamento.

 Contudo, analisando a fatura de cobrança com vencimento em 10 de 

março de 2015, apresentado pela parte requerida às fls. 64, é possível 

observar que os serviços contratados incluíam ligações locais e DDD 

ilimitados para a operadora Vivo, bem como 150 minutos para ligações 

locais para outras operadoras.

 Diante disso, considerando que o único serviço contratado que possuía 

limite eram as ligações locais para outras operadoras e que este sequer 

foi alcançado, tendo em vista que foram utilizados somente 14 minutos e 

24 segundos dos 150 minutos da franquia no mês de fevereiro de 2015 

(fls. 64), entendo que o bloqueio das linhas telefônicas da parte autora foi 

indevido.

 Por outro lado, quanto ao serviço de internet móvel, verifico que a parte 

autora sustentou na inicial que usufruiu por alguns meses os serviços 

contratados após a mudança do plano, de modo que irei utilizar como 

parâmetro as faturas com vencimentos em janeiro e fevereiro do ano de 

2015 (fls. 33/34), uma vez que não houve qualquer insurgência em 

relação a elas.

 Sendo assim, é possível observar que o serviço de internet móvel 

contratado possui o limite de 2GB e não ilimitado como alegou a parte 

autora, de modo que razão não a assiste neste ponto.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, entendo que a suspensão dos serviços de telefonia se trata de 

descumprimento contratual que não passa de um mero dissabor do 

quotidiano, transtorno incapaz de gerar sofrimento indenizável, não 

havendo prova de lesão a direitos da personalidade ou à dignidade do 

autor.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 
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irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação 

ordinária, postulando a procedência do pleito indenizatório por danos 

morais. Suspensão temporária dos serviços de telefonia fixa e internet. 

Danos morais inocorrentes. Hipótese de mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar ofensa aos direitos de personalidade da parte. Simples 

dissabores e aborrecimentos decorrentes da relação de consumo. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 

71005852728, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/01/2016) (Original sem 

grifo)

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE SERVIÇO. 

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

REVISÃO DE ENTENDIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, 

Recurso Cível Nº 71005591326, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/07/2015)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para impor à parte requerida obrigação de fazer para que mantenha 

ativas as linhas telefônicas (65) 9646-5757 e (65) 9809-1838, devendo 

ser observados os limites dos serviços contratos, conforme 

fundamentação acima, bem como para julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral, confirmando em parte a antecipação de tutela 

concedida.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código 

de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Certifico que intimo a parte autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser distribuída na Comarca de Brasnorte/MT ou retirá-la, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185218 Nr: 2846-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:OAB/RS: 

77.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação de 

audiência da testemunha Ari Ferreira da Silva, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e 

intimo a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de 1 (uma) diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Esmeralda, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269159 Nr: 143-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 55, o requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 44,08 (quarenta e quatro reais e oito centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

173,98 (cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos), dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 1 (uma) diligência ao oficial de 

justiça Wilson César Rosa, no bairro Jardim Califórnia, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272742 Nr: 3258-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 20, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 2 

(duas)diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser 
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depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269767 Nr: 780-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, Darci Nadal - OAB:30731-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269767.

 Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de liminar de busca e apreensão, 

requerida por Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento, em face de Viação Brasil Ltda, nos moldes autorizado pelo § 

12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

 A parte autora relata que tramita na 33ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo – SP, ação de busca e apreensão em face da parte requerida, tendo 

sido deferido naqueles autos, medida liminar de busca e apreensão dos 

veículos descritos na inicial.

Aduz que os veículos foram localizados em Tangará da Serra – MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte autora instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 05/08) e da 

decisão que deferiu a busca e apreensão (fls. 10-vº).

Diante disso, defiro a busca e apreensão, conforme pretendido pela parte 

autora, depositando o bem em mãos da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal ou a quem ela indicar.

Cumpra-se, servindo-se a cópia deste como mandado.

 Tangará da Serra-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138402 Nr: 8808-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132445 Nr: 2305-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DRAGO FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172695 Nr: 14343-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 363-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 334,48 (trezentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e oito centavos), referente às diligências já realizadas, 

bem como do montante de R$ 460,70 (quatrocentos e sessenta reais e 

setenta centavos), caso tenha interesse na continuidade das diligências 

para a realização da avaliação do trator marca Massey Ferguson, 

devendo ambos os valores serem pagos ao oficial de justiça ARASH 

KAFFASHI, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214493 Nr: 5597-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACKSON RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 214493.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 50.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102280 Nr: 1152-57.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moyses Santos Durães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, intimo a parte requerida dos termos da decisão a seguir: 

"VISTOS, ETC. (...). In casu, consoante os documentos apresentados, 

entendo estar provado que o autor não reside em quaisquer das 

edificações que alude existir no lote penhorado, porquanto, com o divórcio 

consensual, ocorrido no ano de 2007, ficou acordado que a ex-esposa do 

executado residiria no imóvel por tempo indeterminado, senão vejamos: A 

Cônjuge Varoa continuará residindo na citada casa por tempo 

indeterminado, juntamente com o filho menor dos requerentes, sendo que 

estes acordaram em proceder a venda do citado imóvel somente quando 

em comum acordo entenderem necessário e viável. Contudo, se por 

ventura ocorrer da Cônjuge Varoa vier a se mudar, a casa será alugada e 

os frutos serão divididos em partes iguais entre ambos. (fl. 1453). 

(...).Destarte, indefiro o pedido de impenhorabilidade do “lote urbano nº. 

13, quadra 07, do loteamento “Jardim Santa Izabel” matriculado sob o 

número 6.526. De outro viés, defiro o petitório retro, para proceder com 

uma tentativa de penhora online no valor de R$ 123.564,48, diferença do 

valor executado considerando o bem já penhorado nos autos, através do 

Sistema BacenJud, nas contas do executado. Por conseguinte, determino 

que os autos permaneçam no gabinete até que se processe a ordem de 

constrição de valores, nos termos do item 2.19.1.3 da CNGC. Restando 

frustrada a diligência, defiro o pedido de expedição de ofício as 

Cooperativas de Crédito SICREDI, para fins de bloqueio do valor executado 

ou, em caso de penhora online parcial, do saldo remanescente. Não 

obtendo êxito nas penhoras de valores, defiro a constrição de veículos 

através do Sistema RENAJUD, devendo os autos me volverem conclusos 

para tal desiderato. Por último, somente em caso de restar infecundas as 

tentativas retro, será efetuado por esta magistrada busca no Sistema 

INFOJUD das duas últimas declarações de Ajuste Anual de Imposto de 

Renda em nome do executado. Em quaisquer das situações retro, 

havendo penhora, intime-se o devedor, por intermédio do seu advogado. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124437 Nr: 3431-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3431-45.2010 (Cód. 124437)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136824 Nr: 7118-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MARCELO 

ALVES PUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7118-93.2011 (Cód. 136824)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145029 Nr: 4683-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Processo nº 4683-15.2012 (Cód. 145029)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104184 Nr: 2988-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JECELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2988-65.2008 (Cód. 104184)

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se integralmente o despacho outrora lançado.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166475 Nr: 5985-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5985-11.2014 (Cód. 166475)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180654 Nr: 22597-24.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA GENI HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 597-24.2014 (Cód. 180654)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 33-34.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 2128-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA APARECIDA DA COSTA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2128-20.2015 (Cód. 184208)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 38-39.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174049 Nr: 15859-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15859-20.2014 (Cód. 174049)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 29-30.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180069 Nr: 21999-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1999-70.2014 (Cód. 180069)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 60-61.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175946 Nr: 17946-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 403 de 1041



OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17946-46.2014 (Cód. 175946)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 28-29.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180856 Nr: 22810-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SCHITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22810-30.2014 (Cód. 180856)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 33-34.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170199 Nr: 11386-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIS SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11386-88.2014 (Cód. 170199)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 37-38.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 13344-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13344-46.2013 (Cód. 162181)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162625 Nr: 14140-37.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14140-37.2013 (Cód. 162625)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162375 Nr: 13712-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13712-55.2013 (Cód. 162375)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165823 Nr: 4767-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO EUGENIO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4767-45.2014 (Cód. 165823)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171206 Nr: 12644-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR DE BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12644-36.2014 (Cód. 171206)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, recebo o 

presente feito e, na sequência, determino o prosseguimento do feito de 

acordo com determinação de fls. 49-50.

Após, conclusos para deliberações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 7561-83.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALDO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7561-83.2007 (Cód. 100481)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137501 Nr: 7860-21.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA ROSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206815 Nr: 20408-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICE CORREA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20408-39.2015 (Cód. 206815)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda à inicial e, por conseguinte, tendo em vista a 

concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153397 Nr: 2061-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Percepção de 

Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

Dalvina Pereira da Cruz em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da ação, e, por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. .As prestações em atraso deverão ser pagas em uma 

única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129320 Nr: 8165-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 4326-06.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição da fl. 195, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 19664-78.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO SALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19664-78.2014 (Cód. 177599)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício, conforme 

decisão de fls. 98/99.

 Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do Procurador Federal 

atuante neste processo, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167915 Nr: 8251-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8251-68.2014 (Cód. 167915)

VISTOS, ETC.

Iniciamente, diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para 

que implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Prosseguindo, tendo em vista que pela novel sistemática processual o 

juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que as partes deixaram transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201799 Nr: 16182-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 29/03/2018 às 

09:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167842 Nr: 8141-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Divino de Oliveira Pinto em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 
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aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165842 Nr: 4805-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA STEFANELLO PIANESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CÍNTIA STEFANELLO PIANESSO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, apreciado em sede de repercussão geral.Sem 

custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da 

sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao 

douto advogado da autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178211 Nr: 20332-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSIRA POLETTO DE LA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JERSIRA POLETTO DE LA 

BANDEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 247608 Nr: 14836-34.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVANIR SOCORRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14836-34.2017 (Cód. 247608)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155458 Nr: 4084-42.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 
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MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4084-42.2013 (Cód. 155458)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intime o apelado para fins do §1º do artigo 1.010 do NCPC 

do recurso interposto às fls. 106/108.

 Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206758 Nr: 20356-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 27/03/2018 às 

10:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10959-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 03/04/2018 às 

09:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136739 Nr: 7025-33.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 03/04/2018 às 

08:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171712 Nr: 13261-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 22/03/2018 às 

11:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 231325 Nr: 19984-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 22/03/2018 às 

08:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 230377 Nr: 18814-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 22/03/2018 às 

09:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154566 Nr: 3187-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVER DOS SANTOS DELA COLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 272356 Nr: 2926-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO LIVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2926-73.2018 (Cód. 272356)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Ordinária para Restabelecimento de Auxílio-doença c/c 

Aposentadoria por invalidez com Pedido de Liminar ajuizada por Severino 

Levi em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência do indeferimento do benefício pelo INSS, requisito 

essencial para a propositura da presente demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167800 Nr: 8092-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por WILIAN XAVIER em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos 

vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada 

defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, 

respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual 

eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor 

paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179112 Nr: 21187-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VERA TERESA COUTINHO DA 

CRUZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual 

positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, 

forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da 

isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento da verba honorária ao douto advogado da autora, contudo, 

considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando 

da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença 

sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá 

ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206751 Nr: 20344-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 29/03/2018 às 

10:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167503 Nr: 7676-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA PAZ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Tania Maria Paz Horn em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178210 Nr: 20330-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA BASÍLIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EDINALVA BASÍLIO DE 

OLIVEIRA MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

condenar o requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma.Anoto, por conseguinte, que o 

eventual percentual positivo obtido deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual. Em 

sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento .Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do 

artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que 

decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento 

dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Por fim, 

determino seja desentranhada e entregue a sua subscritora a peça de fl. 

119, eis que relacionada à pessoa estranha aos autos. Tangará da 

Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145886 Nr: 5594-27.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI VALENTIM DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patrona da parte autora, 

Dra. Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB/MT 16339, regularizar a 

representação processual de seu cliente, conforme certidão de fls. 134, 

sendo assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora, pessoalmente, para que traga aos autos o 

instrumento de mandato conferido por ela à sua advogada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 03/04/2018 às 

11:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207415 Nr: 20960-04.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON GOUVEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 29/03/2018 às 

08:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135815 Nr: 6021-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6021-58.2011 (Cód. 135815)

VISTOS, ETC.

Conclusão desnecessária, cumpra-se a decisão de fl. 156.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174398 Nr: 16277-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLSN, VILMA LEONOR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 103.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 226205 Nr: 15177-94.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 29/03/2018 às 

11:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167848 Nr: 8153-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC REBECA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Joana D´Arc Rebeca Rocha em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Por fim, determino sejam desentranhadas as petições de fls.57/58, 

eis que estranhos a lide, procedendo em seguida com a juntada ao 

correlato processo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 226886 Nr: 15778-03.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 27/03/2018 às 

09:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 201884 Nr: 16250-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO JOSE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 27/03/2018 às 

08:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179834 Nr: 21839-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENA SANCHES ABBADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 22/03/2018 às 

10:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada com a Dra. 

RODINÉIA DE FATIMA MACIEL DUTRA, sito à Av. Tancredo de Almeida 

Neves nº 1220N, Sala do Fisioterapeuta, Edifício do Fórum de Tangará da 

Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163947 Nr: 1444-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1444-32.2014 (Cód. 163947)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, diante da informação de fl. 90, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 238000 Nr: 5225-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5225-57.2017 (Cód. 238000)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134423 Nr: 4503-33.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDECI MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4503-33.2011 (Cód. 134423)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 127.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168172 Nr: 8597-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl.104, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 28871-96.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 28871-96.2017 (Cód. 265577)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária ajuizada por 

José Marcos dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, bem assim da análise do conjunto processual, 

verifica-se a ausência do indeferimento do benefício pelo INSS, requisito 

essencial para a propositura da presente demanda.

Destarte, imperativa a extinção da demanda diante dos motivos já 

expostos, e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual de 

validade, razão pela qual, impõe-se a extinção da demanda, sem 

resolução meritória, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, e, IV, NCPC.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165834 Nr: 4789-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Célio Nunes de Oliveira em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. .Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, 

diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno o demandado 

ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da parte autora, 

contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será 

fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do 

NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162175 Nr: 13332-32.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DIRLENE SIMON em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos 

vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada 

defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, 

respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual 

eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor 

paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO..Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139536 Nr: 10024-56.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIRA DE MOURA RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 104, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT, 

bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre a 

Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de Sentença) , 

tempestivamente apresentada.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3339-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ALVES PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 209-v, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 222.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116370 Nr: 6484-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AMANCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167625 Nr: 7850-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MAURA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por REGINA MAURA CORREA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Considerando a 

sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §§ 3º inciso I cc §§ 4º, do NCPC, no percentual de 10% sob o valor da 

causa, correspondente em R$ 1.046,55, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida.Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152850 Nr: 1514-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1514-83.2013 (Cód. 152850)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. 132, eis que se encontra em consonância com o 

artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que 

implante o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 4614-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMAR NOEMIA DO NASCIMENTO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.199, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 230739 Nr: 19207-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153156 Nr: 1826-59.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 122, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148246 Nr: 8116-27.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 219651 Nr: 9651-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9651-49.2016 (Cód. 219651)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício, conforme 

decisão de fls. 56/57.

 Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do Procurador Federal 

atuante neste processo, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 259668 Nr: 24574-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para 

determinar que sejam oficiados conjuntamente aos órgãos da SEFAZ-MT, 

Secretaria da Fazenda do Município de Nova Maringá-MT, para que 

interrompam a emissão de notas fiscais e cobranças de impostos em 

nome empresa D R COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELLI – EPP, bem como ao 

IBAMA e à SEMA, para que suspendam a autorização de funcionamento 

da referida empresa, todos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, 

intime-se o requerente para prestar esclarecimentos acerca do valor da 

causa, tendo em vista que este deve corresponder ao bem jurídico 

almejado através da ação interposta.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público. Às providências.Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 11985-61.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora providenciar o requerimento administrativo pertinente, sendo assim, 

nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, pessoalmente, para que traga ao feito o supracitado 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 272648 Nr: 3195-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CHIEREGATO, MARIA CRISTINA 

MONTEIRO, LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO, WALIFER MONTEIRO 

CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Tangará 

da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178303 Nr: 20427-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MOURA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20427-79.2014 (Cód. 178303)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não obstante reiteradas intimações, a 

autarquia ré não procedeu com a implantação do benefício, conforme 

decisão de fls. 81/82.

 Desta feita, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial.

Por fim, ressalto que, acaso não seja comprovado nos autos a 

implantação do beneficio previdenciário concedido, sejam extraídas cópias 

dos autos e remetidas para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura de 

termo circunstanciado de ocorrência em face do Procurador Federal 

atuante neste processo, pelo crime de desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182589 Nr: 415-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 415-10.2015 (Cód. 182589)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, intime-se o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 16° andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento 

de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a título de astreintes, a ser 

descontado em folha de pagamento do servidor responsável e revertido 

em prol da parte autora.

 No mais, tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 242656 Nr: 10909-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIR PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10909-60.2017 (Cód. 242656)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20827 Nr: 4242-83.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELSO BALLOTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 Certifico que devido a falha ocorrida na intimação da parte executada 

sobre a sentença proferida nos autos, faço novamente a intimação da 

mesma: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito. Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$11.710,28, de acordo 

com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado 

do nosso E. Tribunal de Justiça: [...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140977 Nr: 290-47.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 290-47.2012 (Cód. 140977)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório fls. retro, observando os termos do inciso I do artigo 534 NCPC, 

especificamente o que atine ao número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).
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Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190927 Nr: 7472-79.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BENTO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado aos Autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167853 Nr: 8163-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Rosina Gomes de Souza em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127863 Nr: 6786-63.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAOESTE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166479 Nr: 5993-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Roque Rodrigues em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165822 Nr: 4765-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por José Alves Vilanova em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da parte autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento. Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do 

artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que 

decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento 

dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.Por fim, determino seja desentranhada a peça 

de fls. 67/69, eis que apresentada em duplicidade, devendo ser procedido 

com o seu descarte.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177095 Nr: 19185-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ARIANE DE FARIA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos 

vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada 

defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, 

respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual 

eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor 

paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186241 Nr: 3712-25.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA CHAPARRO MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 99/101, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173763 Nr: 15527-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 4182-32.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário – Procedimento Ordinário (Pensão por Morte) proposta por 

Cleusa Vieira dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício de pensão por morte equivalente a um salário mínimo, 

tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da 

interposição da ação, e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Em relação ao pleito antecipatório, entendo que o pedido resta 

prejudicado, ante a natureza alimentar da presente e da possibilidade do 

implemento da obrigação de fazer mediante simples petição, nos termos do 

artigo 1.012, §1º, II, do NCPC, razão pela qual INDEFIRO a 

pretensão.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros 

moratórios serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 
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Federal, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. No que tange 

as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, 

de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167506 Nr: 7682-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA SANTA RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Idelma Santa Ranieri Vilela em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 3458-09.2002.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSON & RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA SALLES GIANELLINI - 

OAB:152.719 OAB/SP, ELIANA RODRIGUES BERNARDO - OAB:OAB/SP 

85.814, LAERTE SANTANA - OAB:4.227, LUIS CARLOS GOMES DA 

SILVA - OAB:5474 OAB/SP, VANESSA REYMÃO SCOLESO - 

OAB:188.256 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que a publicação de fls. 314 não observou a procuração de fls. 

220, diante disso, reexpeço a intimação da parte autora acerca da decisão 

de fls.313, a qual passo a transcrever: "VISTOS, EM CORREIÇÃO.Ciência 

à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.Nada sendo vindicado em 15 

(quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Às providências."

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178208 Nr: 20328-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERICA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por WERICA MARTINS DO NASCIMENTO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Em sequência, forte no artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual 

fixo, com fulcro no artigo 85, §§ 3º inciso I cc §§ 4º, do NCPC, no 

percentual de 10% sob o valor da causa, correspondente em R$ 4.500,00, 

em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, 

contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da 

justiça concedida.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166493 Nr: 6021-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE COLOMBI ZACARKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Daniele Colombi Zacarkin em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 
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arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182589 Nr: 415-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício de fl. 100, para 

no prazo legal manifestar-se acerca da efetiva implantação do benefício.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 257419 Nr: 22620-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203998 Nr: 17943-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA REAL PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17943-57.2015 (Cód. 203998)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 99.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165836 Nr: 4793-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO SILVA CALHAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Ciro Silva Calhau em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137601 Nr: 7982-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY COLOMBO DORNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158213 Nr: 6809-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERREIRA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 
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autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140130 Nr: 10694-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, necessário esclarecer que não obstante o 

exequente tenha requerido a extinção do feito sem quaisquer ônus para 

as partes, fundamentando sua pretensão no art. 26 da LEF, entendo que o 

caso em tela não subsume-se a qualquer das situações elencadas no 

referido dispositivo legal, de maneira que não merece procedência.De 

outro norte, ressai dos documentos encartados ao processo, que houve a 

quitação do débito fiscal na via administrativa, deixando entrever no 

correlato petitório, que o exequente renuncia aos honorários advocatícios 

sucumbenciais. Assim, condeno os executados tão somente as custas e 

despesas processuais.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça: (...) , consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, 

Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134219 Nr: 4275-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179111 Nr: 21185-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL GILBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163914 Nr: 1392-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Jairton Ferreira Barbosa em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e 

despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da parte autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento.Sentença sujeita a remessa necessária, de modo que 

decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento 

dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.Por fim, determino seja desentranhado dos 

autos às peças de fls. 74/107 e 113/115, eis que apresentadas em 

duplicidade, apenas avolumando indevidamente o processo, devendo ser 

efetuado o seu descarte.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163564 Nr: 736-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRINALDO OVIDIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 125/126, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174332 Nr: 16201-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CARVALHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202066 Nr: 16418-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENI GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 130, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139559 Nr: 10049-69.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VARELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte requerida ofertar 

contestação no feito, conforme certidão de fls.152. Outrossim intimo a 

parte autora para que, no prazo legal, se pronuncie expressamente a 

respeito da convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o 

silêncio será interpretado como concordância. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265582 Nr: 28873-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAMOS BASTOS, JULIO CESAR DA 

SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Processo n.º 28873-66.2017 (Cód. 265582)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo, todavia, mantenho a decisão vergastada 

inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, ante o teor da certidão de fl. 335, intime-se o subscritor da 

defesa de fls. 297/303 para que acoste ao processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a procuração que eventualmente lhe fora outorgada 

pelo requerido Júlio Cesar da Silva Alves Bastos.

Acaso decorrido in albis o prazo suso, determino que se intime 

pessoalmente o requerido em questão para regularizar a sua 

representação processual nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia, nos termos do artigo 76, §1º, II, do Código de 

Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 247608 Nr: 14836-34.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVANIR SOCORRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 96, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196934 Nr: 12386-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 68/69 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168035 Nr: 8417-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENI ANGELA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Ceni Angela Krug em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 
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em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131215 Nr: 914-33.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 914-33.2011 (Cód. 131215)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Assinalo que, ainda que não tenha fixação de data de cessação do 

benefício, o INSS tem o dever legal de revisar periodicamente o benefício 

concedido.

 No mais, tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância, determino, 

apenas, que se intimem o apelado INSS para fins do §1º do artigo 1.010 do 

NCPC.

Por conseguinte, havendo eventual interposição de apelação adesiva 

(artigo 1.010, §2º, do NCPC), conclusos para deliberação, do contrário 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153739 Nr: 2400-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR MARIA TAQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2400-82.2013 (Cód. 153739)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que encaminhados ao TRF 1ª Região 

para a apreciação dos recursos interpostos, retornaram a esta instância 

de piso para juntada da correlata sentença, fl.139, tendo em vista a 

ausência de parte do aludido decisório no processo.

Desta feita, considerando que o referido decisum foi proferido por esta 

subscritora, nesta oportunidade, procedo com o seu encarte aos autos na 

íntegra.

Por fim, após as providências de praxe, encaminhem-se ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para apreciação dos recursos aviados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165828 Nr: 4777-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Pedro de Oliveira em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146198 Nr: 5903-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 130, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162093 Nr: 13187-73.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GONZALES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, bem como para manifestar-se sobre a 

informação de fl. 144.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163786 Nr: 1156-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA BONISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA, SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO 

URBANA DO ESTADO DE MATO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35984, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para as 

providências de sua alçada, no prazo legal, eis que a petição de fls. 

207/208 (protocolo n. A204716) encontra-se apócrifa.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163924 Nr: 1412-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Luiz Carlos Pereira das Neves 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000448-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. N. P. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA OAB - MT0003754A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

P. M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

F. M. J. (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (2) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, MEDIANTE GUIA 

PRÓPRIA DO FUNAJURIS - SITE TJMT, NO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000506-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE PINHEIRO CAETANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (02) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇAO E CIENTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, MEDIANTE GUIA 

PRÓPRIA A SER EXPEDIDA NO SITE DO TJMT - NO PRAZO LEGAL, 

JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YASSUHIRO TANAKA JUNIOR (IMPETRANTE)

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA (IMPETRANTE)

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilza Ramos Bastos (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (2) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, MEDIANTE GUIA PRÓPRIA DO 

FUNAJURIS A SER EXPEDIDA. NO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 259-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Encontra-se em mãos desta Oficial de Justiça o mandado de Busca e 

Apreensão e Citação, extraído dos autos de Busca e Apreensão N.º 

259-22.2015.811.0055, proposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE, em face de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TRES IRMÃOS LTDA E OUTROS.Ocorre que o valor de R$ 

73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) destinado ao 

custeio das despesas de diligências será insuficiente para o cumprimento 

do mandado, uma vez que dirigi-me aos endereços indicados Diante da 

não localização, obtive informações de que no antigo endereço dos 

requeridos (Avenida Brasil), atualmente está localizado o escritório da 

Fazenda Querência, que localiza-se na região do Chapadão do Rio Verde, 

há cerca de 150 (cento e cinquenta) quilômetros da comarca, com metade 

do percurso em estrada de chão, e diante da suspeita de localização do 

veículo naquela fazenda, e segundo a nova Portaria N.º 064/2016/DF o 

valor do quilômetro rodado está R$ 2,54, somado a um acréscimo de R$ 

54,30, totaliza o valor de R$ 816,30 (IDA E VOLTA).Diante das 

informações acima REQUER de Vossa Excelência a INTIMAÇÃO da parte 

autora na pessoa do seu representante legal, para que proceda com o 

depósito do valor da complementação de diligências a serem realizadas 

para o cumprimento do mandado, o qual soma a importância DE R$ 816,30 

(oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos) que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando 

o Oficial EDSON OSMAR ALVIANO COSTA para recebimento dos valores, 

tudo conforme provimento em vigência, BEM COMO A DILAÇÃO DE 

PRAZO PARA CONCLUSÃO APÓS O RECEBIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. 

Nestes termos. Pede e espera deferimento.Tangará da Serra/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.EDSON OSMAR ALVIANO COSTA Oficial de Justiça e 

Avaliador Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257728 Nr: 22953-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial d justiça de fls. 32, onde não foi possível efetuar a apreensão do 

bem descrito no mandado, em virtude da não localização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259152 Nr: 24134-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. 

Mandado expedido pelo MMº Juiz de Direito da Quinta Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, de posse do r. mandado, dirigi-me ao 

endereço, contudo sem localizar o veículo objeto da busca e apreensão. 

Em seguida informei-me com comerciantes e moradores do bairro em 

busca de informações sobre o veículo a ser apreendido, contudo sem 

obter nenhuma informação sobre o mesmo. A seguir considerando as 

informações acima prestadas NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

APREENSÃO do veículo descrito no r. mandado, em virtude de não ter 

localizado o mesmo. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 15 

de Fevereiro de 2.018, bem como apresentar o endereço atualizado so 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Intimação da parte executada, para fornecer nos autos os dados 

necessários para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa 

física), CNPJ ( pessoa jurídica), banco, numero do banco, conta corrente e 

agência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158731 Nr: 7326-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AS FLS. 339 E 341 ATE 376 E 

385 E 386, NO PRAZO LEGAL., BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245980 Nr: 13530-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO PEREIRA DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, JOSE ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Vistos,

Intimem-se as partes para que apresentem, no prazo de 30 dias, cópia do 

contrato vigente entre Dezembro de 2014 a Outubro de 2015 atinente a 

linha 66 - 99900-1767, no prazo de 30 dias, ou justifiquem a 

impossibilidade.

Oportunize-se o contraditório quanto aos documentos juntados, devendo 

as partes se manifestarem ainda quanto as provas que pretendem 

produzir.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215303 Nr: 6270-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTFN, SILVANA FABIANA BREITENBACH, PBT, ESPOLIO 

DE PAULO TRAJANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TRAJANO DA SILVA, ALMIR JOSE 

LENZI, REGINA HELENA SANTOS, CRISTINA SARDINHA PEDROTTI, 

DANNY CARLOS PEDROTTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, LUIS 

CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, RAFAEL JERONIMO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.389, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos,

Considerando-se que quando da primeira audiêcia de conciliação nem 

todos os requeridos tinham sido devidamente citados, reputo, oportuna a 

realização de audiência de conciliação, oportunidade na qual também será 

saneado o feito, razão pela qual oportunizo a manifestção das partes 

quanto pontos controvertidos e provas que ainda pretendem produzir.

Assim, designo para tentativa de conciliação e saneamento de feito 

audiência para o dia 11 de abril de 2018, às 14:00 horas-MT.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224291 Nr: 13598-14.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar a parte autora para providenciar o resumo da inicial, 

enviando para o email desta vara: ts.5civel@tjmt.jus.br, para citação do 

requerido por edital, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 757-17.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, BALTAZAR ZILIO, 

JADIR AGNALDO PFITSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, AMANDA CARINA UEHARA PAULA - 

OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147/B/MT, HELIOMAR CORRÊA ESTEVES - OAB:1906/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT-19.081-A, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333 OAB/SP, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, 

Wilson Barufaldi - OAB:7561/RS

 Vistos,

Ecaminhe-se Oficio a Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, 

solicitando a complementação dos documentos apresentados a fls. 

1213/1218, por meio da apresentação do anexo mencionado na clausula 3 

do contrato de fls. 1214v e 1219v/1223 ou justifique eventual 

impossibilidade, no prazo de 30 dias.

Após, oportunize-se a manifestação da parte contrária quanto a 

complementação e então conclusos.

Cumpra-se. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:12476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls. 308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 1618-85.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 intimação do advogado da parte exequente para juntar aos autos: : a) 

certidão atualizada do registro imobiliário; b) certidões das Fazendas 

Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do INSS, quanto a 

este último para fins de comprovação de inexistência de débitos (CND), 

devendo constar do ofício que o imóvel será levado à praça, com 

indicação precisa do número dos autos, nome das partes e valor do 

débito; c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67); d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 

emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele junto 

ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 1618-85.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO LEILÃO NEGATIVO CONFORME AUTO 

JUNTADO AS FLS. 301/303, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIRIETO NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT
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 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA pagar o débito EM CONFORMIDADE COM A VALOR ATUALIZADO 

CONFORME FLS. 126/130, , no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do 

Código de Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado 

o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante, 

BEM COMO DA PLANILHA ATUALIZADA DO DEBITO ACOSTADO AS FLS. 

126/130

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182066 Nr: 24154-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOPEL RETIFICADORA DE MOTORES E 

PEÇAS LTDA, DECIO RODRIGO FRARE, ALEXANDRE TADEU FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos,

Visando aferir a necessidade e mesmo a viabilidade quanto a realização 

de prova pericial e sendo certo que a instituição financeira é expressa ao 

indicar que as operações BB Giro Rapido 25578 e BB Giro Rapido 

132104676 possuem a mesma origem contratual, intime-se a mesma para 

que apresente extratos detalhados de ambas as operações, indicando 

inclusive os indices (encargos remuneratórios) utilizados até a data da 

celebração da operção 498.100.049 e sendo certo que tais operações 

estariam vinculadas a conta corrente do embarante, deve o 

autor/embargado apresentar os extratos da mencionada conta corrente 

aptos a demonstrar a efetiva utilização e evolução dos débitos 

decorrentes de tais operações e que por fim ensejaram a renegociação 

objeto desta ação monitória.

Após, oportunizado o contraditório, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256866 Nr: 22135-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FABIANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALASKS VELOSO RAMOS, RUTH VELOSO 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca das 

correspondências expedidas para a citação das partes requeridas 

WALASKS VELOSO RAMOS E RUTH VELOSO RAMOS onde foram 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE, 

devendo informar o endereço atualizado das referidas requeridas para 

fins de proceder a citação das mesmas, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA 

FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Elza Junqueira de 

Carvalho Dias (fls. 960/962), contra a decisão de fl. 958, por entender que 

a referida decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 963), sem a 

oportunizar contraditório da parte adversa.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que este Juízo fora omisso no que concerne á 

análise do pedido subsidiário de adiamento da audiência de saneamento 

designada para o dia 05/03/2018.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

contida na decisão, com a análise do respectivo pedido.

Sustenta dos embargantes a impossibilidade de comparecimento à 

audiência designada eis que possui compromissos previamente 

agendados para a mesma data, requerendo a designação de nova data 

para realização do ato.

Analisando detidamente ao documento apresentado pelos embargantes, 

verifica-se que se trata de decisão nos autos n.º 254178, apenso, em que 

designou audiência de conciliação em 28/02/2018, perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Não obstante os embargantes alegarem que possuem compromissos 

previamente agendados para a mesma data, não colaciona aos autos 

qualquer documento comprobatório para tanto.

Desse modo, não vislumbro qualquer obstáculo para a realização da 

audiência de saneamento designada para 05/03/2018, visto que a 

audiência de conciliação fora designada para data diversa: 28/02/2018.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152027 Nr: 636-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVANTES CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIOMAR PIRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação do embargado sobre os documentos 

apresentados pelo embargante, após conclusos para prolação de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140142 Nr: 10678-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 

PATRICIA PAGNO MULLER GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT
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 Vistos,

Considerando-se a quatindade normal de atos proaticados e a duração do 

processo executivo que não se encontra garantido, reputo idoneo o 

arbitramento de honorários, no prsente caso, no patamar de 25% em favor 

do patrono original e 75% para o novo patrono do exequente.

Outrossim, não vislumbro qualquer justificativa legal para obstar eventual 

execução dos honorários nestes autos, aliás, tal procedimento se mostra 

incompatível com principios atinentes a economia e celeritdade processual.

Por fim, considerando-se a não localização de bens, oportunizo ao 

exequente a indicação de bens ou diligências no prazo de 30 dias, 

permanecendo sliente, permaneçam os autos suspensos pelo prazo de 1 

ano.

Não sendo indicados bens ou novas diligências e decorrida a suspensão 

anual, remetam-se os autos ao arquivo sem suspensão do prazo 

prescricional, até a localização pelo exequente de bens penhoráveis ou 

decurso do lapso prescricional e então voltem-me conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 1413-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEGE DEMAMAN SGUAREZI - ME, JETRO 

SANÇÃO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 56.918, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça aguardo munido da 2ª via para a efetivação da 

penhora, que seja a parte autora Intimada a efetuar o depósito referente a 

20 diligencias local, no valor de R$ 734.00 ( setecentos e trinta e quatro 

reais) para cumprimento dos atos de penhora localização dos bens que 

foram dados em garantia hipotecárias e Intimações após o depósito darei 

cabal cumprimento, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 7770-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ADELCIO PANNANBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos,

Tome-se por termo a penhora dos veículos indicados, utilizando-se o 

sistema Renajud para o registro da mesma.

Outrossim, intime-se o exequente para promover a avaliação dos veículos, 

nos termos do artigo 871, IV do CPC, ficando desde já deferida a 

expedição de mandado de busca e aprrensão em local indicado pelo 

exequente, depositando os mesmos com o exequente.

Apresentada a avaliação e não sendo apresentada impugnação e 

depositado os veículos com o exequente, oportunize-se ao mesmo 

manifestação quanto ao interesse na adjudicçaão dos bens pelo valor da 

avaliação ou indique leiloeiro para o prosseguimento do feito.

Por fim, oportunize-se aos executados a indicação da localização dos 

veículos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 6788-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES, JOSE MARCIO 

MEDRAME DOS SANTOS, JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145085 Nr: 4743-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, RICARDO NEVES COSTA, 

FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134 OAB/ES, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:134.486, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Intimação do autor, para promover o prosseguimento do feito, 

apresentando planilha atualizada do débito, com a compensação dos 

valores ora levantados, bem como que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 5765-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17809/O, JACKSON MARIO 

DE SOUZA - OAB:4635, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163613SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder ao advogado da parte autora o prazo 

de 30(trinta) dias para manifestação. Certifico ainda que decorrido o prazo 

estipulado, impulsiono para intimar o Advogado da parte autora para dar 

prosseguimento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 
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impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.234.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261149 Nr: 25724-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, LUIZA BORGES 

SILVA THÉ FREIRE - OAB:11.248

 [...] Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos, determinando a suspensão do 

presente feito..Intime-se o requerido para que comprove o cumprimento da 

integralidade das obrigações assumidas, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo, sem o cumprimento da obrigação, promova vista 

dos autos ao representante do Ministério Público. Apresentada 

manifestação das partes, voltem-se os autos conclusos para análise da 

extinção ou prosseguimento da ação.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9873 Nr: 190-15.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do executado para manifestar quanto ao arquivamento do 

presente feito, sem prejuízo do prosseguimento da execução dos 

honorários pendentes nos autos 801-02.1999.811.0055, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152027 Nr: 636-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVANTES CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIOMAR PIRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação do embargado sobre os documentos 

apresentados pelo embargante, após conclusos para prolação de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265924 Nr: 29104-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODOLFO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo 

requerente, condenando a parte requerida ao pagamento a titulo de danos 

morais o montante de R$ 3.000,00, quantia essa que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, incidindo-se ainda taxa de juros 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da 

data do evento lesivo, qual seja, 11/9/2015. Condeno o requerido ainda ao 

pagamento de Custas e Honorários, arbitrados no patamar de 20% do 

valor da condenação. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado e não sendo apresentado pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de 60 dias, e realizados os 

procedimentos atinente a cobrança de custas, arquive-se ao final, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Tangará da 

Serra-MT, 22 de fevereiro de 2016.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112010 Nr: 2222-75.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR APARECIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162547 Nr: 14012-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:OAB/MS:10647, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O ARRESTO FINANCEIRO em sede liminar, por 

ausência de comprovação das alegações elencadas pelo 

exequente.Desse modo, cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação.Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(s) executado(s).Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade 

de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de Processo 

Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245585 Nr: 13228-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DID´S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito de 624,58 

(seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) referente 

as diligências já realizada nos autos através de guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, e será acrescida a importância referente 

respectiva tarifa bancária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134364 Nr: 4439-23.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/Aa restituir à parte requerente o valor 

de R$45.820,50 que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a 

data da contratação 10/11/1997, com juros legais de 1% ao mês, desde a 

data da citação. Julgando contudo improcedente o pedido atinente ao 

cômputo de juros equivalente ao montante de R$ 228.990,70 na data do 

ajuizamento da ação.Ante a sucumbência reciproca condeno o autor ao 

pagamento de 40% das custas e ao requerido o pagamento 60% destas, 

condenando o autor ao pagamento de honorários ao patrono do requerido 

arbitrado em 10% sobre a parcela dos pedidos que foi julgado 

improcedente, devidamente atualizada, que equivalia a R$ 234.990,75, na 

data do ajuizamento da ação e o requerido ao pagamento de 10% sobre o 

valor da condenação.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado e não sendo apresentado pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de 60 dias, às providências no que 

tange a cobrança de eventuais custas pendentes e arquivamento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.P. R. I. C.Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 

2016.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147503 Nr: 7302-15.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDERLEI BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA QUE ENCAMINHE A AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA PARA O 

SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO, 247-W, CENTRO, TANGARA 

DA SERRA-MT, CEP: 78300-000 FLS. 447 DOS AUTOS, COMPROVANDO 

NOS AUTOS O ENCAMINHAMENTO, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191416 Nr: 7820-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZENETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ONLINE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:178930/OAB

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo requerente 

na inicial considerando inexistente tanto o débito objeto do desconto em 

conta corrente quanto o pendente de cobrança descrito na inicial, 

condenando a requerido a repetir os valores indevidamente descontados 

em dobro, no montante de R$ 1.118,40, que deverá ser corrigida pelo INPC 

acrescido de juros legais, computados da data de cada desconto indevido, 

condenando ainda a parte requerida ao pagamento a titulo de danos 

morais o montante de R$ 4.000,00, quantia essa que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, incidindo-se ainda taxa de juros 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da 

data do primeiro desconto indevido. Por fim, torno definitiva a liminar 

concedida para exclusão das cobranças, ora reconhecidas como 

indevidas. Condeno o requerido ainda ao pagamento de Custas e 

Honorários, arbitrados no patamar de 20% do valor da condenação. Por 

fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado 

e não sendo apresentado pedido de cumprimento de sentença no prazo 

de 60 dias, e realizados os procedimentos atinente a cobrança de custas, 

arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Tangará da Serra-MT, 22 de fevereiro de 2016.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138431 Nr: 8833-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 intimação do advogado da parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246986 Nr: 14386-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA, ROSELI TEIXEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, WILIAN 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Conciliação

Dia 2 de junho de 2017, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 246986

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, os autores e o 

representante da empresa Dudoni Veículos Ltda.

OCORRÊNCIAS: Frustrada a citação de Wiliam Camparoto, restou 

prejudicada a audiência, tendo a parte autora pugnado pela citação 

pessoal. A parte autora pugnou pela gratuidade, destacando que não se 

opõem a diligências junto ao Bacenjud e o Infojud para verificação da 

situação econômica dos autores.

“Vistos.

I – Redesigno a presente par ao dia 12 de junho de 2017. às 14:00 horas, 

presente intimados.

 II – Diligencie-se junto ao Bacenjud, Infojud.

 III – Cite-se, pessoalmente, o requerido Wilian Camparto, intimando o 

mesmo para comparecer a audiência de justificação. NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o 

ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autor:

Advogada do autor.

Representante da empresa Requerida:

Advogado do requerido::

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246986 Nr: 14386-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA, ROSELI TEIXEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, WILIAN 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de instrução e julgamento.

Dia 12 de junho de 2017, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 246986

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, o autor acompanhado de seu patrono e o requerido Wilian 

Camparoto, também acompanhado de seu advogado. Ausente o 

representante da empresa requerida.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação.

Após foi colhido o depoimento da parte autora. Consigne-se que o 

depoimento foi gravado observando-se o disposto no Provimento 71/2008 

da Corregedoria Geral da Justiça. O requerido William Camparoto informou 

ao Juízo que atualmente é o depositário do bem em razão de decisão 

proferida nos autos cod. 247629;

Após foi prolatada a seguinte decisão.

Vistos,

Diligencie-se junto ao Juízo da Terceira Vara solicitando-se o translado de 

cópia da inicial e da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor 

de William Camparoto, transladando-se cópia da petição inicial e do 

despacho de fls. 47 para os autos cod. 247629.

Após conclusos para decisão em relação a tutela antecipada.NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Parte autora:

Advogado do Autor:

Willian Camparoto (requerido)

Advogado do Reqeurido

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 207157 Nr: 20717-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido o item 

anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245965 Nr: 13511-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 13511-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 245965.

 Vistos etc.

 1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados autos 

de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e 

aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, 

inciso II e III, todos da CNGC/MT.

 2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

 3) Após decorrido tal prazo, com ou sem apresentação de resposta, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

 4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 
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motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

6) Por outro lado, CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições 

deste Fórum não possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, 

diante de sua vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

6.1) INTIMEM-SE tanto o Parquet, quanto a Defesa técnica a ser constituída 

pelo réu ou, em caso de hipossuficiência, a Defensoria Pública, para, no 

prazo de vinte e quatro (24) horas cada, se manifestarem, 

justificadamente, sob pena de indeferimento, se entendem ser 

imprescindível que as armas de fogo e munições apreendidos às fls. 21, 

permaneçam depositados judicialmente.

6.2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268012 Nr: 30920-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS, MARCIA 

APARECIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Autos nº: 30920-13.2017.811.0055.Código Apolo nº: 268012.Vistos etc, 

RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi proposta em Juízo, 

dando aos acusados Silas Mendes Nogueira Ramos e Marcia Aparecida 

Mendes, como incurso na prática dos crimes que ela descreve, devendo a 

Secretaria de Vara observar ao disposto no art. 1.373 da CNGC/MT.2) Na 

forma do art. 56 da Lei nº 11.343/06, DESIGNO o dia 19 de março de 2018, 

às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento.3) CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os acusados para comparecer à audiência supra designada, 

a fim de serem interrogados.4) REQUISITE-SE providências no sentido de 

comparecimento dos acusados Silas Mendes Nogueira Ramos e Marcia 

Aparecida Mendes junto ao Centro de Detenção Provisória local e à Cadeia 

Feminina Local.5) INTIME-SE, igualmente para comparecimento, sob as 

penas da lei, as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08) e nas 

defesas preliminares (fls. 154, 186 verso e 194).5.1) Com relação às 

testemunhas servidores públicos (policiais civis), COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.6) 

Ademais, OFICIE-SE à POLITEC, com a finalidade de remeter a este Juízo o 

laudo pericial definitivo devidamente concluído, tendo em vista tratar-se de 

réus presos.7) INTIME-SE a Defensoria Pública e o advogado constituído, 

bem como, o Ministério Público, acerca da audiência 

designada.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 248163 Nr: 15235-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISSIOMAR MOURA DA SILVA, BRUNO 

GARCIA DANTAS, JONAS LUCAS, RICARDO EMILIANO HAOACH 

VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Proceder a intimação dos advogados dos réus: Bruno Garcia Dantas e 

Jonas Lucas para informarem nos autos o endereço atualizado dos réus 

para que os mesmos sejam intimados da sentença, tendo em vista a 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada as fls. 344/verso a seguir 

transcrita: (...)Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da 

Vara Criminal e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao 

endereço fornecido no mandado e ali sendo INTIMEI Ricardo Emiliano 

Haoach Valério, o qual após ouvir a leitura do r. mandado, bem ciente ficou 

do inteiro teor do mesmo, exarou sua notas de ciente e aceitou a contra fé 

que lhes ofereci, quando manifestou falta de interesse em recorrer. 

Contudo, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR Bruno Garcia Dantas e Jonas 

Lucas, em virtude de não ter localizados os réus, sendo que o primeiro 

não foi localizado em seu local de trabalho porque a empresa fechou suas 

portas e o endereço residencial está em parâmetros já não mais utilizados, 

e nem os moradores daquela rua souberam localizar ou dar informações, 

já no segundo, estive várias vezes e sempre encontrei a casa vazia. O 

referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272402 Nr: 2974-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial proferido de forma 

oral na audiência de custódia:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação 

da prisão preventiva, denominado “pedido de liberdade provisória” do 

acusado Antônio Luiz Basílio, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defesa.Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271582 Nr: 2417-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 4º VARA GUARULHOS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA MICAELA SANTOS SILVA, JOÃO 

VITOR GARCIA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Simoes Marinho - 

OAB:SP/206.210/A, Marcionilio Silva Filho - OAB:SP/221.611/E

 Autos nº: 2417-45.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271582.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 16 de março de 2018, às 14h20min, para oitiva da 

testemunha de defesa Leodir Caregnatto, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 
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audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272576 Nr: 3099-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ADHEMAR DE LIMA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17876, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11.548, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA 

- OAB:2669-A

 Autos nº: 3099-97.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272576.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 16 de março de 2018, às 13h30min para oitiva das 

testemunhas PM’s 2º Ten. Diego Alves Furquim, 2º Ten. Natan e SD Alex 

Fernandes Nogueira da Costa, que deverão ser REQUISITADAS junto ao 

respectivo Comando para comparecerem, para o fim de ser ouvidos, sob 

as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 253553 Nr: 19618-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MATIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Proceder a intimação do Advogado do réu para apresentar memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266558 Nr: 29516-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VINICIUS CARNEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Proceder a intimação do advogado do réu para tomar ciência da Certidão 

do Sr. Oficial de Justiça juntada as fls. 54 dos autos, a seguir transcrita: 

(...)Certifico que em cumprimento ao r. mandado retro mencionado, 

dirigi-me à Rua Avelina Jaci Bhon, nº 1202-S, Jardim Shangrilá, e aí sendo, 

após as formalidades de praxe, efetuei a INTIMAÇÃO da testemunha 

ELIAS DUARTE LUIZ, do inteiro teor da FINALIDADE do mandado e do 

despacho, o qual bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e 

exarou sua assinatura no verso do mandado. Certifico que não foi 

possível efetuar a INTIMAÇÃO da testemunha LIVIA ZAVÃO ZANETTI, em 

razão de não encontrá-la no endereço indicado, sendo pessoa 

desconhecida pela proprietária do imóvel. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 7 

de fevereiro de 2018.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA NORTE LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 03/05/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/05/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 24/04/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEONILDA MORATELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRIAN BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/03/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 24/04/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMERSON LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/04/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/05/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO MORATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664 (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FEITEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-87.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO JACOB MONTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

FRANCINE AUZANI STALLBAUM OAB - MT0018737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANEA ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENI SANTOS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011280-87.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012127-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001490-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDOARDO DO CARMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora, para 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012083-36.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010217-27.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIA APARECIDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA - ME (EXECUTADO)

A DOS SANTOS ROCHA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RODRIGUES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO o Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO REINA SILVANO DE SOUSA (REQUERENTE)

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifesta no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO RIVELINI DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011303-96.2015.8.11.0055 Autor: Paulo Eduardo Rivelini de 

Godoi Réu: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 
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concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada pela ré porque é desnecessária a realização de perícia 

técnica no presente caso, uma vez que a demanda versa sobre a 

instalação dos serviços e não sobre a regularidade da prestação destes. 

Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em síntese, o 

autor narra que era usuário dos serviços ofertados pela ré na cidade de 

Diamantino/MT e, em decorrência da promoção de sua esposa, que 

solicitou a transferência dos serviços para a cidade de Tangará da 

Serra/MT em 23 de julho de 2015. Entrementes, embora tenha lhe sido 

informado a disponibilidade dos serviços (internet e telefonia fixa) para o 

endereço de sua nova residência, a empresa ré não promoveu a 

instalação dos equipamentos necessários para o gozo desses. Diante 

desses fatos, pleiteia obrigação de fazer consistente na implantação dos 

serviços e compensação por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que 

não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que os serviços estão sendo 

prestados adequadamente no endereço do autor. Assim, inexistiria dever 

de indenizar in casu, tampouco existiria objeto para a tutela mandamental 

pleiteada. No decorrer do iter processual o autor informou que os 

equipamentos foram instalados (a saber: linha telefônica em 05 de 

dezembro de 2015 e habilitação do serviço de ADSL em 17 de dezembro 

de 2015). Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos, resta controversa a ocorrência de danos morais decorrentes da 

longa espera pela prestação dos citados serviços. Diante do alegado, 

caberia à ré demonstrar a regularidade procedimento administrativo em 

questão, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

porque inviável a produção de prova negativa. Após detida analise dos 

fatos narrados e das provas produzidas reputo assistir parcial razão ao 

autor. Não há dúvidas de que o autor contratou o plano OI TOTAL 2 MAIS, 

para o endereço informado na petição inicial (como faz prova o registro de 

serviço/reparo em ID 6334560). Entretanto, a empresa ré não logrou êxito 

em demonstrar que tal serviço estava sendo regularmente prestado no 

citado endereço – prova de facílima produção, frise-se, bastaria que a ré 

juntasse extrato de utilização dos serviços, por exemplo. Assim, é 

possível concluir que a conduta omissiva da empresa ré, durante cerca de 

quatro meses, constitui falha na prestação do serviço. No presente caso a 

responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se 

desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de 

personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor 

às práticas usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do 

que mero dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e 

humilhação. O caso narrado pelo autor se trata de falha grave na 

prestação do serviço do serviço, pois o serviço de internet banda larga é 

considerado essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DEMORA NA INSTALAÇÃO 

DO SERVIÇO DE INTERNET E CELULAR – SEIS MESES DE ESPERA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – 

VALOR EXCESSIVO – PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O dano moral decorre da 

injustificada privação de serviço hodiernamente considerado essencial, o 

que não pode ser equiparado a mero dissabor ou vicissitude própria do 

cotidiano e da vida em sociedade. Ao fixar o valor da compensação, o 

julgador deve-se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

não devendo fazê-lo, em valor desproporcionar, em inobservância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 124235/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL 

TELEFÔNICO - DEMORA INJUSTIFICADA MESMO APÓS DEFERIMENTO DE 

LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA 

DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A demora injustificada por prazo demasiadamente longo na 

instalação de terminal telefônico e internet banda larga, configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo 

consumidor. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi 

fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RI 

332/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) RECURSO 

INOMINADO - TELECOMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

DE ENDEREÇO DO TELEFONE FIXO - DEMORA NO ATENDIMENTO DA 

SOLICITAÇÃO - ATO ILÍCITO - SERVIÇO INEFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE 

DE SE UTILIZAR OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE FIXO E 

INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. A concessionária de telecomunicação tem o dever de prestar 

um serviço de qualidade e eficiência, devendo cumprir em tempo razoável 

as solicitações formalizadas pelos usuários. O prazo de 30 dias para a 

simples transferência de terminal de telefonia fixa é excessivo e, por isso, 

encontra-se caracterizado ato ilícito. 2. A impossibilidade de se utilizar os 

meios de comunicação é suficiente para a configuração do dano moral. 3. 

Recurso conhecido e não provido. (RI 2526/2012, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, 

Publicado no DJE 19/04/2013) Assim imprescindível é a reparação dos 

danos daí advindos, considerando que a ré violou a boa-fé objetiva trazida 

pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais 

entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, 

devem indenizar o autor em danos morais, cuja prova é dispensada, pois 

presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de 

provas. Bem como por não ter sido respeitado o dever de informação 

adequada correlata a prestação de serviço in casu. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte 

ré é justo. Por fim, no tocante ao pedido mandamental consistente na 

obrigação de instalar os equipamentos e fornecer os serviços 

contratados, é preciso reconhecer a perda do objeto, uma vez que foi 

informado pelo autor o integral cumprimento das obrigações pela ré (cf. ID 

n. 6334560). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL - SUPERMERCADO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 2 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001554-09.2017.8.11.0055 Autora: MARIA DO CARMO GAIVA 

Ré: NATURA COSMÉTICOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA DO CARMO GAIVA em face de BANCO BRADESCO 

S.A. Verifico que há, por parte da autora pedido de desistência da tutela 

jurisdicional pleiteada (cf. Id. n. 12018834). Todavia, deixo de acolhê-lo 

tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Não há se falar em 

necessidade de pericia grafotécnica para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive 

analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos ali 

acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

por parte da autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, o 

que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas no valor de R$ 

244,78 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), na 

data de 09/11/2017, no valor de R$ 244,77 (duzentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e sete centavos), como prova certidão de restrição anexa 

aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço 

contratado. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. documentos anexos aos autos) a realização do negócio jurídico, 

JUNTANDO AOS AUTOS FICHA CADASTRAL ASSINADA PELA 

PROMOVENTE, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO, TÍTULO DE PEDIDOS REALIZADOS PELA AUTORA E 

INAMDIMPLIDOS, ocasionando, assim, a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ora, o promovido demonstra de forma 

eficiente a relação jurídica/contratual entre as partes, não havendo 

justificativa para que venha em juízo requerer a declaração de inexistência 

de débito sob o fundamento de que desconhece a relação jurídica travada 

com o réu. Sublinho, mais uma vez neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 
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porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé 

da parte autora e, por conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 

5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos 

artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001523-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIALCÍVEL Processo n. 

1001057-92.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da 

Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em síntese, trata-se de ação declaratória ajuizada 

pelo reclamante no sentido de ver reconhecido o direito de receber 

indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 e danos 

materiais no montante de R$ 218,58, em razão da concessionária colocar 

o preço do kW/h com 05 algarismos após a vírgula, quando o correto, 

segundo ele, seria utilizar apenas 2 casas decimais. A promovida 

apresentou sua defesa afirmando que não há ato ilícito na cobrança 

realizada, aduzindo que segue à risca o determinado pela ANEEL, 

utilizando o máximo de dígitos possíveis depois da vírgula decimal, no 

caso, 05 dígitos, para a realização dos cálculos e somente 02 para a 

cobrança apresentada na fatura de energia elétrica. Relata que a 

Resolução 414/2010 em seu artigo 213, determina que a concessionária 

NÃO PODE PROCEDER AO TRUNCAMENTO, QUE É A LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE DÍGITOS À DIREITA DA VÍRGULA DECIMAL, OU AINDA, AO 

ARREDONDAMENTO DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS E DOS VALORES 

MONETÁRIOS , DURANTE OS PROCESSOS DE LEITURA E REALIZAÇÃO 

DE CÁLCULOS. Requerendo assim, a improcedência da ação. Seguindo 

entendimento deste juízo, entendo que quanto ao mérito, improcedem os 

pedidos contidos na inicial. In casu, resta perfeitamente caracterizado a 

condição do reclamante como consumidor e do reclamado como 

fornecedor, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. O artigo 51 do Código 

de Consumidor prevê a intervenção judicial para declarar nula cláusula 

contratual abusiva, permitindo o equilíbrio entre as partes sem, no entanto, 

ferir a liberdade contratual. Sobre o tema, eis o posicionamento do jurista 

Alberto do Amaral Júnior: “O controle das cláusulas contratuais abusivas, 

tal como instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em absoluto se 

choca com o princípio da liberdade contratual, pela simples razão de que 

este princípio não pode ser invocado pela parte que se encontra em 

condições de exercer o monopólio de produção das cláusulas contratuais, 

a ponto de tornar difícil ou mesmo impossível a liberdade contratual do 

aderente.” (Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, 1991, Ed. 

Saraiva, p. 193) Vale dizer que, nos termos do art. 54 do Código de 

Defesa do Consumidor, como dito acima, estamos diante de um legítimo 

contrato de adesão em que o consumidor de serviços elétricos efetua o 

pagamento de seu consumo conforme normas pré-estabelecidas. No 

entanto, embora aplicável o CDC ao presente caso, não visualizo 

caracterização de abusividada ou onerosidade excessiva por parte da 

concessionária, pois cumpre estritamente a norma regulamentada pela 

ANEEL, vejamos: ART. 213. É VEDADO À DISTRIBUIDORA PROCEDER AO 

TRUNCAMENTO OU ARREDONDAMENTO DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS E 

DOS VALORES MONETÁRIOS, DURANTE OS PROCESSOS DE LEITURA E 

REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 418, 

DE 23.11.2010) PARÁGRAFO ÚNICO. NA FATURA A SER APRESENTADA 

AO CONSUMIDOR, A DISTRIBUIDORA DEVE EFETUAR O TRUNCAMENTO 

DE VALORES MONETÁRIOS COM DUAS CASAS DECIMAIS E, DAS 

GRANDEZAS ELÉTRICAS, COM A QUANTIDADE DE CASAS DECIMAIS 

SIGNIFICATIVAS. (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 418, DE 

23.11.2010) Não havendo irregularidade na forma de cobrança no 

consumo de energia elétrica da UC pertencente ao autor, não há se falar 

em danos morais indenizáveis. Portanto, descabido se mostra o pleito do 

reclamante por ausência de irregularidade na medição de energia 

consumida na UC 6/29613-7 opinando assim pela improcedência da ação. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS, julgando-se assim extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 04 de março de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 
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da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 04 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011291-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifesta no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. Não é possível inferir a contratação 

do serviço de internet, já que nas faturas juntadas nos autos só constam 

a cobrança do serviço de telefonia fixa. Assim, considerando que o motivo 

da rescisão seria o não oferecimento do serviço de internet, que teria sido 

pago, faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos documento comprovando a contratação 

do mencionado serviço, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

27 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOMINGOS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CONTINENTAL S A E C A (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. O reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer, com pedido de medida de urgência, 

consistente em determinar que o Detran proceda a imediata retirada do 

seu banco de dados e do banco de dados da Sefaz a propriedade do 

veículo descrito na inicial, ao argumento de que nunca foi proprietário 

deste veículo. No mérito requer a exclusão de todos os lançamentos 

tributários. Ocorre que os créditos tributários que incidem sobre o veículo 

claramente não são de titularidade dos reclamados, mas sim do Estado de 

Mato Grosso. Assim, se pretende seja analisado o pedido de declaração 

de inexigibilidade de crédito tributário, deverá incluir no polo passivo o 

credor do referido crédito. Assim, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que promova as adequações 

necessárias na petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

02 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FANTINEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOISES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifesta no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA DEIJANI CHIAMULERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração apresentados 

pelas partes. INTIMO as partes, querendo, se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NARZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO)

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração apresentados 

pela parte Reclamante. INTIMO a Parte Reclamada para, querendo, se 

manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001478-82.2017.8.11.0055 Autor: Valdomiro Guirro & Cia Ltda. – 

ME Ré: Oi Móvel S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a serem tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que foi negativada por ordem de empresa pertencente ao grupo 

empresarial da ré (Oi Móvel S/A), sem ter solicitado qualquer serviço de 

telefonia móvel. Por tal razão afirma ter sofrido danos de ordem moral e 

pleiteia a declaração de inexistência de débitos. Diante dessa negativa, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua defesa, 

não controverte os fatos narrados pela autora, apenas afirma que não há 

falhas na prestação do serviço que havia sido disponibilizado para a 

autora e que inexistem falhas de sinal. Neste diapasão, considerando a 

inexistência de impugnação específica aos fatos narrados pela autora (a 

saber: inexistência de relação jurídica), é preciso presumir verdadeiras as 

alegações da autora (cf. art. 341 do CPC). Ademais, a ré alega que o 

serviço prestado ao autor se trata de plano de telefonia móvel. Porém, 

como dito alhures, inexiste qualquer prova verossímil de que este serviço 

tenha sido contratado pela autora. Neste contexto, entendo inexistir 

negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar as cobranças em nome do 

autor, especificamente em relação ao contrato de telefonia móvel. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do TJMT: [...] A operadora de 

telefonia que envia produtos não solicitados pelo consumidor e efetua 

reiteradas cobranças indevidas ao mesmo, deve ser responsabilizada 
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pelo pedido de indenização por eventuais danos sofridos, em razão da 

falha na prestação do serviço. Se existe nos autos prova do pagamento 

do débito originado em cobrança indevida, deve haver a restituição do 

valor pago. (RI 2365/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012) 

Por tudo isso, ausente a comprovação de que os serviços foram de fato 

contratados, conclui-se pela sua inexistência, sendo procedente a 

declaração de inexistência do débito pretendida, bem como a 

inexigibilidade de quaisquer valores relacionados ao contrato de telefonia 

móvel. Assim, inexistindo contrato entabulado entre as partes, no tocante 

ao serviço de telefonia móvel (singularmente considerado), a inclusão do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes se deu de maneira indevida, 

ocorrendo por desídia da ré ou por fraude perpetrada por falsário. Deste 

fato exsurge o dever de reparar o dano moral suportado pela autora. É 

oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento 

de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

conforme julgado abaixo colacionado: [...].Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - EMPRESA OPERADORA DE 

TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SEM 

ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE 

CAUTELA DA EMPRESA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS - DÉBITO 

INEXIGÍVEL - ILICITUDE NA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CESSIONÁRIA DE CRÉDITO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO CONFIGURADO - REDUÇAO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIA PARA ADEQUAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE BEM COMO DOS CRITÉIROS 

TRAÇADOS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. De acordo com o CDC (art. 14), o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. A empresa de telefonia tem obrigação de zelar pela correta 

prestação de serviços e exímia verificação dos dados do cliente, antes de 

lhe atribuir encargo não contratado. A empresa cessionária de crédito 

também é obrigada a certificar-se acerca da existência, origem e validade 

do negócio subjacente. E, ao inscrever o nome da autora no serviço de 

proteção ao crédito, estava exercendo um direito próprio, respondendo, 

assim, pelo pedido de indenização por eventuais danos sofridos. Uma vez 

demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, por ato das 

empresas reclamadas, uma porque gerou débito inexistente e a outra 

porque inseriu indevidamente o nome do cliente nos órgãos de restrição 

ao crédito, é devida a indenização. Mostrando-se razoável o valor da 

condenação, sob à luz dos parâmetros traçados pela jurisprudência e pela 

doutrina, deve ser mantido. (RI 901/2011, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no 

DJE 05/07/2011) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação, dúvida não há que 

existe violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original). Sublinho que, de acordo com a Súmula 

227 do Superior Tribunal de Justiça, pessoas jurídicas podem sofrer dano 

moral. Todavia, este dano deve decorrer de lesão a honra objetiva 

desta[5] – que é aquela que decorre de lesão a imagem, ao nome, a boa 

fama da pessoa jurídica, como é o caso dos autos Neste sentido é o 

entendimento da Egrégia Corte Cidadã, in verbis: [...] 2. "Toda a edificação 

da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano 

moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada 

em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, 

respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra 

objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações 

potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 

389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 

2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...] (AgRg no Ag 1397460/RJ, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, 

DJe 26/11/2015) (grifo nosso). Logo, comprovada que a negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica do 

lesado, a intensidade do abalo, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: · 

Declarar inexistente o contrato que dá lastro a negativação da parte 

autora (em relação ao serviço de telefonia móvel), determinar o 

cancelamento da respectiva linha telefônica móvel, bem como declarar 

inexigíveis as cobranças daquele advindas; · Condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Opino por retificar o polo passivo, devendo passar a constar OI 

MÓVEL S.A (CNPJ: 05.423.963/0001-1). Ademais, opino por confirmar a 

tutela antecipada alhures deferida. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 
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38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...]1. A pessoa 

jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. 

Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, 

de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta 

lesão. [...] 3. Recurso especial provido.(REsp 1370126/PR, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CESAR GARCIA LESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA OAB - MT0002554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA GOMES WAKOMOIZOKERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-80.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BOMBARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011567-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE PAZ HORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011652-75.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO CRUZ DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM OAB - MT12109-O (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 
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Reclamanda para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-64.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WASLEY DE SOUZA STEINBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manfiestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010954-30.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MAURICIO BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA PEREIRA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MELLO MOREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAYZA COSTA VIEIRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ALTENFELDER OAB - SP339312 (ADVOGADO)

CHRISTIAN REGIS DA CRUZ OAB - SP271195 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BGN (REQUERIDO)

REALIZA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ROSANA DE JESUS SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DANTAS - MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSUEL SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO)

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000105-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO RODRIGUES NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 
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casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11892817. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 
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certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 1 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 
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o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 1 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e pedido de medida de 

urgência consistente em determinar que a reclamada proceda a imediata 

reativação e manutenção das linhas telefônicas (65) 9-9904-6518 e 

9-9983-9099 em seu nome, sob pena de incorrer em multa diária. Narra o 

reclamante que no ano de 2016 adquiriu dois chips de telefonia móvel da 

empresa reclamada, que foram destinados a instalação de rastreadores 

nos caminhões descritos na inicial. Informa que contratou os serviços da 

reclamada, na modalidade pós-pago, tendo efetuado o pagamento de 

todas as faturas, no entanto, em julho de 2017 a reclamada, sem nenhum 

motivo aparente, cancelou as mencionadas linhas telefônicas móveis. 

Continua aduzindo que ante a impossibilidade de manter os caminhões 

sem rastreadores, necessitou adquirir outros dois chips, que lhe custaram 

a quantia de R$ 202,00. Decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade 

de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 
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deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência. O reclamante informa nos autos que a reclamada cancelou as 

duas linhas telefônicas descritas na inicial, mesmo estando quite com suas 

obrigações. Ocorre que, da análise dos autos e dos documentos juntados 

com a inicial, não é possível inferir se houve o efetivo pagamento de todas 

as faturas referente ao contrato descrito inicial. Isso porque o reclamante 

junta aos autos apenas duas faturas telefônicas referentes aos meses de 

junho e agosto de 2017, nas quais consta a informação de que estão em 

débito automático. Porém, não há comprovação do respectivo pagamento. 

A simples menção de que a fatura está em débito automático não implica 

necessariamente no adimplemento do título, porque é possível que na data 

do pagamento não haja saldo suficiente para o débito, e o reclamante não 

trouxe nenhum documento que demonstre que o valor foi efetivamente 

debitado de sua conta bancária. Assim, não há elementos concretos para 

a concessão da tutela conforme pleiteado na inicial, pois conforme 

mencionado acima não há nada nos autos demonstrando o pagamento das 

linhas telefônicas, bem como os termos do pactuado. Outrossim, ausente 

o perigo da demora, uma vez que o próprio reclamante informa que as 

linhas foram canceladas em julho de 2017 e só agora passados mais de 8 

(oito) meses vem pleitear, em medida de urgência, a reativação das 

citadas linhas. Além disso, o próprio reclamante informa que adquiriu dois 

novos chips para serem instalados nos caminhões informados na inicial, 

do que se infere que está utilizando os serviços por outros meios, tudo 

indicando, por isso, que é possível aguardar o deslindo do processo sem 

maiores prejuízos ao autor. Com estas razões, ausentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

reclamante. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 1 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o requerimento formulado pelo reclamante no Id 

11935617, uma vez que não há nenhum fato novo suficiente para 

modificação do julgado. Com efeito, o reclamante requer a reconsideração 

da decisão que indeferiu a medida de urgência, informando que necessita 

dos bens descritos na inicial, uma vez que os utiliza para trabalho. Ocorre 

que os novos documentos juntados aos autos não comprovam a 

propriedade dos bens descritos na inicial, nem a existência de contrato de 

locação e os seus termos. Portanto, não há como determinar, em sede de 

medida de urgência, a obrigação para o reclamado devolver os bens 

informados na inicial, sem a demonstração dos ajustes pactuados entre as 

partes. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz a 

comprovação dos requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam, a 

demonstração da probabilidade do direito, risco de dano e ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida. No presente caso ausente a 

probabilidade do direito, já que não há comprovação nenhuma da 

propriedade dos bens informados na inicial , e presente o perigo da 

irreversibilidade da medida. Sendo assim, conforme já explicitado na 

decisão proferida no Id 11569919 continuam ainda não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, o que desautoriza a revisão do julgado nos 

termos do art. 296 do CPC. Por todo o exposto, INDEFIRO o requerimento 

do Id 11935652. Cumpra-se na íntegra o tópico final da decisão do Id 

11935652. Tangará da Serra-MT, 1 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZ FRANCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida de urgência, que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não pactuou nenhuma linha telefônica 

móvel pós-paga com a empresa reclamada. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca contratou linha telefônica 

pós-paga com a reclamada e em razão disso, a inclusão do seu nome nos 

cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando em 
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consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, 

uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar 

seja excluído o nome da reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), bem como que a 

reclamante cesse de efetuar cobranças relacionadas ao débito objeto da 

presente demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 1 março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS AGUIRRE (REQUERENTE)

ANDREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. DE MELO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os reclamantes ajuizaram a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c DANOS MORAIS e pedido de medida de urgência para que o 

reclamado seja compelido a efetuar a transferência de titularidade da 

motocicleta descrita na inicial, que encontra-se no nome da reclamante 

Andreia. Narra a reclamante que era proprietária da motocicleta descrita 

na inicial e que a entregou para o reclamado, em maio de 2017, como parte 

do pagamento referente a compra de outra motocicleta na empresa 

reclamada. Informa que o reclamado se comprometeu a efetuar a 

transferência imediata da moto, no entanto, a transferência não foi 

efetivada até a data da propositura da ação. Calcada na alegação de que 

a não transferência está lhe causando transtornos de ordem moral e 

financeira, requer em medida de urgência que o reclamado efetue a 

transferência do veículo e os encargos decorrentes deste, para o seu 

nome, bem como que o reclamado seja compelido a efetuar o pagamento 

de impostos, sob pena de incorrer em multa diária. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, vislumbro 

a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Com 

efeito, a reclamante fez juntar à inicial a nota fiscal juntada no ID 11941004 

e o recibo de pagamento de taxa de desalienação do Id 11944264 que 

comprovam a entrega da motocicleta como entrada na aquisição de outra 

motocicleta, ocorrida aos 11.5.2017. Em decorrência disso, nos termos do 

art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo proprietário, no caso o 

reclamado, tomar as providências necessárias para a efetivação da 

transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. 

Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, o 

reclamado assim não procedeu, tanto que o extrato de licenciamento 

retirado no sítio do Detran, no dia 22.2.2018, consta como proprietária do 

veículo descrito na inicial a reclamante (Id 11944242). Não se olvida o que 

estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do 

alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de 

responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da 

lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem à reclamada por ocasião da citada venda, bem 

como pelo pagamento à reclamada da taxa de desalienação do bem 
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descrito na inicial, consoante se pode verificar no Id 11944264. Dessa 

forma, o mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há 

que ser aplicado à situação em comento, sendo patente o dever do 

reclamado em promover a transferência do veículo para sua titularidade. 

Assim já se pronunciou a jurisprudência, em situações semelhantes: 

TJDFT-0264710) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO 

REALIZADA. INCIDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE 

O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA 

INÉRCIA DOS ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

PROVIDO. I - A alienação de veículo automotor sem a transferência de 

propriedade pelos adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de 

trânsito, não autoriza que a alienante responda pelos prejuízos por eles 

causados. II - Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, nos moldes previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das 

circunstâncias do caso concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos 

pela inércia dos agravados, sendo que o não deferimento poderá lhe 

acarretar danos, senão irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de 

Instrumento conhecido e provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 

(819633), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. 

unânime, DJe 18.09.2014). TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. 

TRADIÇÃO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO 

REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES 

DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. POSTERIORES À ALIENAÇÃO E 

TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. 1. Sob cognição 

sumária, se constatada a realização da alienação de veículo com a sua 

tradição, cumpre ao adquirente efetivar a transferência do veículo, na 

forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte que, permanecendo o registro 

do veículo em nome do alienante em decorrência da inércia do adquirente, 

evidencia-se que as multas, taxas e tributos posteriores a essa data são 

da responsabilidade do adquirente. 2. Não deve ser deferido o pleito de 

redução das astreintes, se foram observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o valor arbitrado a título 

de multa não pode implicar o esvaziamento da função coercitiva própria 

dessa medida de apoio. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 

(Processo nº 2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. 

Simone Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). Por outro 

lado, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que, caso o 

pedido seja apreciado tão somente ao final da demanda a reclamante 

poderá sofrer diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma 

vez que todas as diversas notificações de infrações de trânsito e 

respectivas penalidades estão recaindo sobre si. Ausente também o 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até 

por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Assim, com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, 

do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência para o fim de determinar que o reclamado proceda, no prazo 

máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias, a transferência da 

propriedade da motocicleta descrita na inicial, bem como efetue o 

pagamento dos impostos cobrados após a data de 12.5.2017, sob pena de 

multa diária que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$ 10.00,00 (dez mil reais). Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA COTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente Ação de Cobrança com pedido 

de tutela de urgência, consistente em determinar que o reclamado proceda 

o imediato pagamento da quantia de R$ 23.500,00. Narra o reclamante que 

foi contratado verbalmente pelo reclamado para prestar serviços com seu 

caminhão, pelo valor de R$ 58.800,00, no entanto recebeu apenas a 

quantia de R$ 20.300,00. Informa que o reclamado não efetuou o 

pagamento pelos dias parados que não deu causa, bem como não efetuou 

o pagamento das despesas do caminhão, conforme combinado 

verbalmente. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código 

de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

conseqüência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da 

da tutela de urgência, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de 

cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos para concessão 
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da tutela de urgência. Isso porque não há prova mínima que seja sequer 

da existência do contrato, muito menos de suas obrigações, condições e 

termos. O reclamante junta com a inicial apenas o documento do veículo e 

seus documentos pessoais, os quais, evidentemente, não são capazes de 

demonstrar a relação contratual em questão, muito menos o alegado 

inadimplemento. Assim em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a 

presença dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela de 

urgência, porque o pronunciamento judicial demanda análise de provas a 

serem produzidas sob cognição exauriente. Com estas razões, ausentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que o reclamado seja compelido a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que os débitos 

pelos quais está sendo cobrado encontram-se quitados. Fundamento e 

decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que junta o extrato do Serasa demonstrando a inclusão pelos 

débitos informados acima (Id 12033665) e o comprovante de pagamento 

deste débito (Id 12033624). Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, 

em juízo de rasa cognição, que efetivamente, encontra-se quitada a dívida 

que ensejou a negativação do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento 

do nome do reclamante no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de 

restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve a extinção da 

obrigação do contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo aos bancos reclamados. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar seja excluído o 

nome do reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 5 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CABRAL DE FREITAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS OAB - MT20977/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000864-77.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LILIANE CABRAL 

DE FREITAS ARAUJO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 
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Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Embora tudo indique que a 

responsabilidade pelos problemas narrados pela reclamante seja de 

pessoa jurídica sujeita a jurisdição federal (ou pelo menos que há 

interesse na lide), isso não impede o julgamento do mérito com relação à 

reclamada, porque apenas ela figura como ré nos autos. Trata-se de ação 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. Alega a 

parte Reclamante em síntese que recorreu ao FIES para concluir o 7º 

semestre restante do corrente curso. Ao solicitar o aditamento junto ao 

Banco, descobriu que dependeria a partir daquele momento, o processo 

regular entre o MEC, a Instituição bancária e a Faculdade, o que 

infelizmente não ocorreu. Não realização do aditamento de renovação 

contratual não adveio de conduta negligente da acadêmica. Requer 

portanto indenização por danos morais. Da análise dos autos e do 

conteúdo probatório nele consignado tenho que razão não assiste à parte 

Reclamante. O contrato de Abertura de Crédito para Financiamento 

Estudantil previa a necessidade de o contrato de financiamento ser 

aditado semestralmente, por ocasião do ato de efetivação da matrícula na 

IES. O Aditamento é a renovação semestral do contrato de financiamento 

que ocorre no período de re-matrícula do estudante no curso, ou seja, 

após ingresso no FIES, o financiamento dos semestres seguintes é feito 

por aditamento ao contrato inicial, independentemente do regime do curso 

(anual ou semestral). O aditamento não é feito automaticamente. A 

responsabilidade pelo aditamento incide ao estudante, para que 

compareça ao IES no período marcado para renovação do FIES, conforme 

cláusula décima segunda do contrato de abertura de crédito. Inobstante os 

argumentos levantados pelo Reclamante, este não trouxe elementos 

suficientes de que os débitos cobrados pela parte reclamada sejam 

indevidos, uma vez que o débito foi gerado devido ao fato da Financiadora 

não ter realizado o repasse em virtude do aluno não ter realizado o 

aditamento. Neste sentido, segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

FINANCIAMENTO (FIES) NÃO RENOVADO. DÉBITOS DEVIDOS. 

ASSINATURA DE REVISTA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA 

INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Requerente que não 

demonstrou ter realizado o aditamento do contrato de financiamento 

estudantil (FIES), fato que motivou a inadimplência das mensalidades 

referentes ao primeiro semestre de 2013.Cobrança legítima. Não tendo a 

requerida comprovado a origem dos débitos referentes à assinatura de 

revista jurídica, sua cobrança revela-se indevida. Não é devida a 

indenização por danos morais quando não demonstrada a ocorrência de 

ofensa aos direitos da personalidade do requerente. TURMA RECURSAL 

ÚNICA Processo nº 001.2011.019.512-8 Origem: Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Jean Lucas Teixeira de Carvalho 

Recorrido: IUNI Educacional S.A Insta consignar que, cabe a parte Autora, 

a constituição do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil. Não há como deferir a tutela pretendida, uma vez que, 

inexistem nos autos elementos capazes de corroborar os pedidos da 

parte autora. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT 01 de 

março de 2018. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001340-18.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ANDRESSA LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui débitos com a Reclamada. O pedido 

deve ser julgado improcedente. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual 

resta comprovado o pacto entre autora e ré. Bem como, há prova 

indicativa de requerimentos administrativos e pagamentos pela autora, o 

que afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual 

modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a 

ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito 

inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 
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Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é oportuno salientar que existem inscrições preexistentes por 

inadimplemento à época da inscrição do autor no cadastro de 

inadimplentes. Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Neste contexto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição se comprovada a 

inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Lauriane 

Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do 

Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra-MT 17 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001722-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

SIMAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ (LITISCONSORTES)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

MARIA ELSA ROSPIERSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNELSON LEME DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDEGAR STECKER OAB - DF0009012A (ADVOGADO)

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR05792 (ADVOGADO)

JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS OAB - SP215799 (ADVOGADO)

NORTOX SA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

HERMINIO ROSPIERSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANASAC BRASIL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO MARCOS SILVEIRA OAB - SP96446 (ADVOGADO)

LAURENA MARIA SMANIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PERCI SMANIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MULTIGRAIN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CGG TRADING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de cancelamento da assembleia de credores 

por falta de intimação de um dos advogados (da empresa ROTAM), vez 

que, apesar de habilitado nos autos, a Lei 11.101/2005 é específica em 

mencionar que a convocação da assembleia se dá por EDITAL, conforme 

art. 36. Na forma do art. 58 da Lei de Falências, CONCEDO A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NO PLANO APRESENTADO (após o 

controle de legalidade), com base no art. 45 e também supletivamente 

aplicando o art. 58, § 1º, I da mesma lei quanto à classe dos créditos reais 

(aprovação por 50% dos presentes e 59,66% do crédito), destacando a 

aprovação com o percentual legal em todas as outras classes. Ressalvo 

que, na forma do art. 61, o devedor permanecerá em recuperação judicial 

até que se cumpram todas as obrigações prevista no plano que se 

vencerem até 02 anos depois da concessão da recuperação judicial e que 

o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a 

convolação da recuperação em falência. Destaca-se or fim que o plano de 

recuperação implica em novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias (salvo ressalva legal). Deve a Secretaria Judicial proceder a 

habilitação de todos os pedidos pendentes, bem como proceder a 

intimação deles quanto ao presente despacho. Cumpra-se. Intimem-se 

todos. Lucas do Rio Verde-MT, 19/12/2017. Cássio L. Furim - Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001306-10.2016.8.11.0045 

AUTOR: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. I. Diante da inexistência nos autos quanto a citação da parte 

requerida, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para a data de 26/03/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. II. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. III. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; IV. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). VIII. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001306-10.2016.8.11.0045 

AUTOR: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. I. Diante da inexistência nos autos quanto a citação da parte 

requerida, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para a data de 26/03/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. II. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. III. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; IV. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). VIII. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). X. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 1328-90.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUECIL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

 PROCESSO: 1328-90.2013.811.0045 - 87499

PARTE AUTORA: MARIA LUECIL FERREIRA

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI

PARTE RÉ: BANCO BRADESCO FIANCIAMENTO S/A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: ESTHER SALOMÃO DE MORAES

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, DR(A). 

ESTHER SALOMÃO DE MORAES, OAB/MT Nº. 15.953 PARA QUE NOS 

TERMOS DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE EFETUE, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 558,77(QUINHENTOS E CINQUENTA E 

OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVO), A QUE FOI CONDENADO NOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ SER PAGO DE FORMA 

SEPARADA, SENDO R$ 380,44(TREZENTOS E OITENTA REAIS E 

QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA RECOLHIMENTO DA GUIA DE 

CUSTAS JUDICIAIS E R$ 178,83(CENTO E SETENTA E OITO REAIS E 

OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA FINS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE 

TAXA JUDICIÁRIA. FICA CIENTIFICADO DE QUE PODERÁ ACESSAR O SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, LINK: EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, ITEM 11 (CUSTAS E TAXAS FINAIS REMANESCENTES), 

PREENCHER OS CAMPOS COM O NOME ÚNICO DO PROCESSO E O 

CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS CLICAR NO ITEM CUSTAS E TAXA E 

PREENCHER O VALOR DE CADA, SERÁ GERADA UMA ÚNICA GUIA COM 

O VALOR TODAS DAS CUSTAS, QUE APÓS O PAGAMENTO DEVERÁ 

SER PROTOCOLADA NA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A DEVIDA 

EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE 

PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA 

CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116326 Nr: 7428-90.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTINS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

 PROCESSO: 7428-90.2015.811.0045 - 116326

PARTE AUTORA: JAIME MARTINS PACHECO

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: ARTUR DENOCOLÓ

PARTE RÉ: TIM S.A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: LUIS CARLOS LAURENÇO

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, DR(A). LUIS 

CARLOS LAURENÇO, OAB/BA Nº. 16.780 PARA QUE NOS TERMOS DO 

ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE EFETUE, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO 

IMPORTE DE R$ 513,55 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E 

CINCO CENTAVO), A QUE FOI CONDENADO NOS TERMOS DA R. 

SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ SER PAGO DE FORMA SEPARADA, 

SENDO R$ 390,20 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) 

PARA RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 123,35 

(CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA 

FINS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. FICA 

CIENTIFICADO DE QUE PODERÁ ACESSAR O SITE WWW.TJMT.JUS.BR, 

LINK: EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 11 

(CUSTAS E TAXAS FINAIS REMANESCENTES), PREENCHER OS CAMPOS 

COM O NOME ÚNICO DO PROCESSO E O CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS 

CLICAR NO ITEM CUSTAS E TAXA E PREENCHER O VALOR DE CADA, 

SERÁ GERADA UMA ÚNICA GUIA COM O VALOR TODAS DAS CUSTAS, 

QUE APÓS O PAGAMENTO DEVERÁ SER PROTOCOLADA NA CENTRAL 

DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A 

DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS 

DE PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DA CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 6379-82.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:15507/MT, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:13.124-B/MT, JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES 

MORAES - OAB:20034/O, Marcela Santana Miranda - OAB:15861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

 PROCESSO: 6379-82.2013.811.0045 - 92529

PARTE AUTORA: GILBERTO MARTINS DA SILVA

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA

PARTE RÉ: CLARO TV

ADVOGADO DA PARTE RÉ: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, DR(A). 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, OAB/MT Nº. 13.431-B 

PARA QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 

12/2017-CGJ, QUE EFETUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 

511,15(QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS), A QUE FOI 

CONDENADO NOS TERMOS DA R. SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ 

SER PAGO DE FORMA SEPARADA, SENDO R$ 388,38(TREZENTOS E 

OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 122,17(CENTO E 

VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA FINS DE 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. FICA CIENTIFICADO DE 

QUE PODERÁ ACESSAR O SITE WWW.TJMT.JUS.BR, LINK: EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 11 (CUSTAS E TAXAS 

FINAIS REMANESCENTES), PREENCHER OS CAMPOS COM O NOME ÚNICO 

DO PROCESSO E O CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS CLICAR NO ITEM 

CUSTAS E TAXA E PREENCHER O VALOR DE CADA, SERÁ GERADA UMA 

ÚNICA GUIA COM O VALOR TODAS DAS CUSTAS, QUE APÓS O 

PAGAMENTO DEVERÁ SER PROTOCOLADA NA CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A 

DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS 

DE PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DA CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 1014-18.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO BINKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

 PROCESSO: 1014-18.2011.811.0045 - 40709

PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO BINKO

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: MIRCEIA MARIA ELY

PARTE RÉ: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, DR(A). 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT Nº. 4.062 PARA QUE NOS TERMOS 

DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE EFETUE, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 511,15(QUINHENTOS E ONZE REAIS E 

QUINZE CENTAVOS), A QUE FOI CONDENADO NOS TERMOS DA R. 

SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ SER PAGO DE FORMA SEPARADA, 

SENDO R$ 388,38(TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO 

CENTAVOS) PARA RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 

122,77(CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) 

PARA FINS DE RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. FICA 

CIENTIFICADO DE QUE PODERÁ ACESSAR O SITE WWW.TJMT.JUS.BR, 

LINK: EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 11 

(CUSTAS E TAXAS FINAIS REMANESCENTES), PREENCHER OS CAMPOS 

COM O NOME ÚNICO DO PROCESSO E O CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS 

CLICAR NO ITEM CUSTAS E TAXA E PREENCHER O VALOR DE CADA, 

SERÁ GERADA UMA ÚNICA GUIA COM O VALOR TODAS DAS CUSTAS, 

QUE APÓS O PAGAMENTO DEVERÁ SER PROTOCOLADA NA CENTRAL 

DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A 

DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS 

DE PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DA CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 1046-81.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO GELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

 PROCESSO: 1046-81.2015.811.0045 - 104533

PARTE AUTORA: JULIANO GELIO

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE

PARTE RÉ: OI MOVEL S.A

ADVOGADO DA PARTE RÉ: DENNER B.MASCARENHAS BARBOSA

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, DR(A). 

DENNER B.MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT Nº. 13.245-A PARA QUE 
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NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DO PROVIMENTO N.º 12/2017-CGJ, QUE 

EFETUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO IMPORTE DE R$ 469,93(QUATROCENTOS E 

SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), A QUE FOI 

CONDENADO NOS TERMOS DA R. SENTENÇA. ESTE VALOR DEVERÁ 

SER PAGO DE FORMA SEPARADA, SENDO R$ 348,41(TREZENTOS E 

QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS E R$ 121,52(CENTO E 

VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA FINS DE 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. FICA CIENTIFICADO DE 

QUE PODERÁ ACESSAR O SITE WWW.TJMT.JUS.BR, LINK: EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 11 (CUSTAS E TAXAS 

FINAIS REMANESCENTES), PREENCHER OS CAMPOS COM O NOME ÚNICO 

DO PROCESSO E O CPF/CNPJ DO PAGANTE, APÓS CLICAR NO ITEM 

CUSTAS E TAXA E PREENCHER O VALOR DE CADA, SERÁ GERADA UMA 

ÚNICA GUIA COM O VALOR TODAS DAS CUSTAS, QUE APÓS O 

PAGAMENTO DEVERÁ SER PROTOCOLADA NA CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, SOB PENA DE SER LAVRADA 

CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA ESTADUAL PARA A 

DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, E/OU SER LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS 

DE PROTESTO, SEM PREJUÍZOS DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DA CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119754 Nr: 418-58.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S.A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17211/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 498,41 

(Quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 378,70 (Trezentos e setenta e oito reais e 

setenta centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

119,71 (Cento e dezenove reais e setenta e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97528 Nr: 3969-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, STEPHANIE DI CAMILO - OAB:MT/20767-O, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 97528.

Vistos etc.

 I. Ratificando o entendimento já registrado e fundamentado na decisão de 

f. 146/147, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela 

parte autora às f. 142/143, não havendo que se falar em qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

 II. Ademais, a discussão acerca da multa pretendida pela autora deverá 

ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, ocasião em que serão 

considerados todos os aspectos relacionados à questão (se devida ou 

não a multa, e, caso devida, o termo inicial da cobrança e o respectivo 

valor).

III. Igualmente ocorre em relação às parcelas mencionadas à f. 143, as 

quais deverão ser incluídas pela autora em seu cálculo de cumprimento de 

sentença, caso entenda devidas.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28196 Nr: 2326-34.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDUIR VECHIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Regisson José de Castro - OAB:6214-B, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:30.575, WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - 

OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.0416332

 Vistos etc.

I. Intime-se o autor/embargado Iduir Vechiato, por meio de seu advogado, a 

fim de que informe quanto ao pagamento do precatório expedido.

II. Confirmado o pagamento, arquive-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39396 Nr: 4423-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 39396.

Vistos etc.

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, apresentada pelo INSS (f. 227/233), alegando, em suma, excesso 

de execução, ao argumento da inobservância do disposto na Lei nº 

11.960/2009 no que diz respeito à correção monetária e aos juros de 

mora, bem como ausência de atualização da RMI (renda mensal inicial) do 

benefício concedido na sentença.

 A exequente se manifestou em seguida alegando que os cálculos 

apresentados estão em perfeita sintonia com o julgado.

2. Vieram os autos conclusos. Decido.

Direto ao ponto, e em consonância com a tese acolhida pelo Supremo 

Tribunal Federal quando do julgamento do RE 559.445-AgR/PR, é de rigor a 

incidência imediata da legislação que verse sobre correção monetária e 

juros de mora, em sua versão mais atualizada, não implicando tal 

procedimento em afronta ao instituto da coisa julgada.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

REVISÃO DE BENEFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO 

OBRIGATORIEDADE. ART. 475, INCISO II, DO CPC/1973. SENTENÇA 

ULTRA PETITA. VÍCIO SANADO PARA ACOLHER A CONTA DA PARTE 

EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

AFASTADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. (...) 5. O STF, quando do 

julgamento do RE 559.445-AgR/PR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, 

acolheu a tese de incidência imediata, nos processos em curso, de 

legislação que verse sobre correção monetária e juros de mora. 6. 

Deve-se aplicar ao cálculo dos valores devidos à parte embargada, os 

critérios de pagamento de correção monetária e juros moratórios, 
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previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua versão mais 

atualizada, não implicando, tal procedimento em afronta ao instituto da 

coisa julgada. (...) (TRF da 1ª. Região - AC 0048117-15.2014.4.01.3800 / 

MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 29/08/2017)”

Dito isso, extrai-se que os índices de juros de mora e correção monetária 

aplicados pela parte exequente em seus cálculos estão em desacordo 

com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a fixação dos 

juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas 

a ela anteriores, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% ao mês 

até 06/2012, e juros de poupança em diante.

 Com relação à fixação da RMI (renda mensal inicial), verifica-se neste 

ponto que o cálculo apresentado pela parte executada favorece a parte 

exequente, porquanto atualizou referidos valores.

 3. Ante o exposto ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

para o fim de:

a) Rejeitar os cálculos iniciais apresentados pela parte exequente;

b) Homologar os cálculos apresentados pelo INSS (f. 231-v/233), em 

observância aos índices e percentuais constantes no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.

3.1. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se:

a) Ofício requisitório de PRECATÓRIO do montante de R$ 57.270,58, como 

devido à parte exequente;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Ricardo Roberto Dalmagro, 

no valor de R$ 5.727,05, com espeque na súmula vinculante nº 47.

 3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112850 Nr: 5408-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 262,10 (Duzentos e sessenta e dois reais e dez 

centavos),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 199,15 (Cento e noventa e nove reais e quinze 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 62,95 

(Sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114810 Nr: 6556-75.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 504,01 

(quinhentos e quatro reais e um centavo), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

382,95 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 121,06 (cento e vinte e um 

reais e seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101059 Nr: 6694-76.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA REGINA PEREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE CIENCIA JURIDICA 

GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 259,51 

(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 189,03 (cento e oitenta e nove reais e três 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 70,22 

(setenta reais e vinte e dois centavos) para fins de recolhimento da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 3423-59.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 506,34 

(Quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 
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separada, sendo R$ 384,72 (Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 121,62 

(Cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120985 Nr: 1062-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINI MARIA SALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - 

OAB:46441/PR, WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30.575

 Certifico e dou fé que, abro vistas do autos mediante carga para o autor, 

para caso queira se manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 626-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA GARCIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, 

CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES(BR 

TRANSPORTES), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-/MT

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias se manifeste sobre a Carta de Citação de fls. 322 , onde 

retornou sem que a parte requerida fosse encontrada pelo carteiro, 

conforme carimbo do “AR”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 139103 Nr: 2889-13.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE APARECIDA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ BRUNES BETELLA, VALMOR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Certifico e dou que, impulsiono o feito e intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência no prazo de 5(cinco) dias, para 

intimação da parte requerida da audiência designada, bem como, irformar 

se a parte autora comparecerá independentemente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105153 Nr: 1372-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA BINSFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil (já 

atualizado na data da prolação da sentença).O valor deverá ser atualizado 

pelo INPC, com incidência de juros de mora (de 1% ao mês) a partir da 

publicação da sentença (já que o magistrado declarou que o valor está 

atualizado até a presente data).Portanto, condeno a parte Requerida ao 

pagamento de honorários que fixo em 20% (vinte por cento) e ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 5 de março de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 4650-26.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMLM, ATDM, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL, RDOC, JWDPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, o segundo e terceiro requeridos, formam 

devidamente citados da Ação, bem como apresentaram contestação às fls 

44/49 e 110/113. Outrossim, informo que foram enviadas cartas para 

citação do primeiro requerido, porém retornaram com informação de 

endereço insuficiente, ou não existe o numero indicado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003239-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO MENON (EXECUTADO)

IRMA MARIA MENON (EXECUTADO)

LEANDRO APARECIDO MENON (EXECUTADO)

R. APARECIDA ALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A 

CERTIDÃO ANEXA A CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELA COMARCA 

DE NOBRES-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109784 Nr: 3818-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADNCDL, JFADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF, KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consonância com o artigo 162 do ECA, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 14h00min.

 2. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 
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de 15 (quinze) dias.

3.Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

4. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial pela equipe 

técnica do juízo a ser realizado no núcleo familiar dos requerentes e da 

requerida, a qual deverá apresentar o respectivo parecer técnico no ato 

da audiência designada, de forma oral ou escrita, em consonância com o 

disposto no artigo 162, §2º do ECA.

5. Para representar os interesses da infante, nos termos dos artigos 72, I 

do CPC e artigo 162, §4º do ECA, nomeio Curador Especial o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, o 

qual deverá ser intimado para comparecer ao ato designado.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Expeça-se o necessário.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 297-30.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL SIMEI FRANCISCO GIZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 700,96 

(Setecentos reais e noventa e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 346,32 (Trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 354,64 

(Trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8029-96.2015.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA, VINICIUS MARTINS BATISTA, LUIZ AUGUSTO RANGEL, JEFERSON 

DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que 

manifestem-se nos autos, tendo em vista a não localização dos 

requeridos, conforme documentos de fls. 136 verso e 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 8842-26.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENICE RODIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal 

apresente manifestação sobre o laudo de fls. 101/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111976 Nr: 4909-45.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN OTTONI GUGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDO APARECIDO DA SILVA, AGNALDO 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30880 Nr: 1118-78.2009.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA APARECIDA NUNES - 

OAB:OAB-MS 8.269, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:OAB-MG 56526, RICARDO LOPES GODOY - OAB:77167/MG

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 623,05 

(Seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 488,56 (Quatrocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 134,49 (Cento e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109727 Nr: 2100-61.2012.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO - 

OAB:MT/7.330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 428,52 

(Quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 
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clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 3327 Nr: 782-26.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIALTA- COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE ALTA FLORESTA LTD, JOSÉ LUIZ SALUSSOGLIA, NAVILIO 

PEDRO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que regularize o 

recolhimento de guia para distribuição de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 1043-97.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA-BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 550,41 

(Quinhentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 421,74 (Quatrocentos e vinte e um reais e 

setenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,67 (Cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) para 

fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81256 Nr: 450-05.2012.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARDOSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 587,65 

(Quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 456,99 (quatrocentos e cinquenta e seis reais 

e noventa e nove centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais 

e R$ 130,66 (Cento e trinta reais e sessenta e seis centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118553 Nr: 8710-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JORGE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:OAB SP 171 045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos:"Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao mandado n. 63071, em diligência, acompanhado pelo 

preposto do autor, Sr. João Veríssimo da Rocha, localizado o bem na 

Avenida São Paulo, Bairro Cidade Nova, nesta cidade, constatei que o 

mesmo se encontrava em posse de investigadores de polícia desta 

cidade, sendo que após as formalidades legais declararam que o bem se 

encontra sob propriedade da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde a fim de 

proceder investigações com carro descaracterizado.

Certifico que me dirigi até a Delpol desta cidade, onde fora fornecido cópia 

do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo já em nome da 

Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, que segue em anexo.

Motivos pelos quais deixei de apreender o bem descrito no mandado.

 Sendo assim faço a devolução do mandado em Cartório para os devidos 

fins.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92640 Nr: 6491-51.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DEDTDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 746

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, para o fim 

de reconhecer o integral adimplemento da obrigação pelo embargante e, 

por corolário, julgo extinta a execução n. 995-46.2010.811.0045 (código 

35982), com resolução do mérito, em razão da quitação operada, forte no 

artigo 924, II, do CPC.3.1. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fixo os honorários em 10% sobre o 

valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que 

os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor 

arcará com 50% e o requerido 50% dos honorários, das custas e 

despesas processuais, vedada a compensação. 3.2. Após o trânsito em 

julgado, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante cópia nos 

autos, remetendo-se os presentes ao arquivo, com extração de cópia 

desta e juntada nos autos em apenso (código 35982). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2017.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

3ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA DE ANDRADE EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135663 Nr: 927-52.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DA SILVA GAS - ME, JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, MARIA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, na pessoa do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, se manifeste a respeito do teor da 

certidão do oficial de justiça. Não havendo manifestação no prazo, 

devolva-se a deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120685 Nr: 924-34.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUDMILA GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Processo n.º 924-34.2016.811.0045

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Depois, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 22762-04.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENIRA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG, BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.309-AOAB/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:182.694/SP

 Processo n.º 22762-04.2014.811.0045

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizadas através das ordens de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Cumpra-se 

integralmente decisão de fls. 292. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 1678-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Processo n.º 1678-83.2010.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

decisão judicial, encartada na fl. 1446 dos autos, transitou em julgado. 

Logo em seguida, mantida a decisão proferida, expeça-se a carta de 

adjudicação.

Proceda-se a intimação dos executados para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo de avaliação do imóvel, encartado nas fls. 1550/1551 dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias [artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152317 Nr: 1288-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JANISSEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:RJ/109.367

 Processo n.º 1288-35.2018.811.0045

 DESIGNO o dia 18 de Abril de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência para oitiva da testemunha André Felisberto Lazarotto e Gildo 

Martins. Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente 

carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125163 Nr: 3076-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONINHO CORAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Lulu - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3076-55.2016.8.11.0045.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso.

Desentranhe-se a petição, mediante termo, juntada nas fls. 120/125 dos 

autos, visto que não possui qualquer relação com este processo, que 

deverá ser entregue ao advogado subscritor da referida peça.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 3422-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSM, MM, JAS, AF, RJSD, GADS, AES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3422-74.2014.8.11.0045.

Devido a ausência de prejuízo, DEFIRO o requerimento de conversão do 

rito de inventário para o procedimento de arrolamento.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente 

plano de partilha amigável, que registre a declaração dos títulos dos 

herdeiros e a declaração completa e individualizada de todos os bens do 

espólio e atribua valor para os bens para fins de partilha [art. 660, incisos 

II e III do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 86 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16697 Nr: 2102-04.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI VALDIR ZANCHETIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DAL'PONT, MARINEZ TEREZINHA DAL 

PONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-A, Leandro Rafael Perius - OAB:20089/0, LUCIANA DE 

BONA - OAB:MT/7.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 313/2005.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Ari Valdir Zanchetin contra 

Ademir Dalpont e Marinez Terezinha Dalpont, em que objetiva a satisfação 

da dívida, materializada através de contrato de confissão de dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que embora ultimada a citação dos executados, não 

constituíram advogado [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10597 Nr: 2000-50.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS IBERS, CECÉLIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do Advogado do autor Dr. Adelar Comiran, para 

comprovar nos autos a distribuição da carta precatória de fls. 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 408-39.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, MARIO AGOSTINHO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 408-39.2001.8.11.0045.

O processo se encontra suspenso desde outubro de 2016, conforme se 

evola do teor da decisão judicial arquivada na fl. 127 dos autos, somente 

aguardando que a exequente providencie a habilitação do espólio ou dos 

herdeiros do ‘de cujus’.

Concedo à exequente o prazo adicional e improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, para o efeito de promover a citação do espólio ou dos herdeiros do 

‘de cujus’. Intime-se a empresa exequente, registrando-se a advertência 

de que o não-cumprimento da ordem judicial no prazo indicado acarretará 

na extinção do processo sem o julgamento do mérito [art. 313, § 2.º, inciso 

I do Código de Processo Civil/2015].

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13078 Nr: 1843-43.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDPL, OLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1843-43.2004.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85454 Nr: 5041-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 
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RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 5041-10.2012.811.0045.

Com efeito, o imóvel alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio 

do executado, não pode ser objeto de penhora, razão pela qual, conforme 

reiterado entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, é permitida tão somente a constrição sobre os direitos do 

fiduciante oriundos do contrato em vigência [cnf. STJ: AgInt no AREsp 

644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 10/06/2016; STJ: 

AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 

04/12/2014; STJ: REsp 834.582/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1º 

Turma, DJe 30/03/2009].

Portanto, diante desta moldura, com relação ao imóvel matrícula nº 3.429, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, SUSPENDO os efeitos 

da decisão prolatada na fl. 501 dos autos e, por consequência, a fim de 

quantificar o valor dos direitos e ações pertencentes aos executados, 

DETERMINO a expedição de ofício ao credor fiduciário – Banco Original do 

Agronegócio S/A – para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o valor 

global do débito, decorrente do contrato de alienação fiduciária. 

MANTENHO, porém, a ordem de expedição de carta precatória para 

avaliação do imóvel, providência já cumprida (fl. 540).

Por outro lado, quanto ao imóvel matrícula nº 30.501, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Sinop/MT, considerando-se a existência de 

condomínio entre os executados e a empresa Agrosinop Empreendimentos 

e Participações Ltda, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada condômino, RETIFICO a decisão prolatada na fl. 501 dos autos, para 

o efeito de DETERMINAR que a penhora recaia tão somente sobre a parte 

ideal que pertence aos executados Leandro Mussi e Caren Bergamaschi 

Mussi. RETIFIQUE-SE o Termo de Penhora e Depósito lavrado na fl. 522 

dos autos. COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecado.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 508 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24116 Nr: 1958-59.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, JOÃO DE DEUS, 

TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 1958-59.2007.8.11.0045.

Defiro o pedido de vista dos autos. Intime-se.

Notifique-se o oficial de justiça para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o laudo de avaliação dos bens imóveis.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40720 Nr: 1025-47.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida, com o abatimento realizado em 

razão da liberação dos valores bloqueados, e promova o andamento no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86538 Nr: 332-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 4869-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102669 Nr: 56-90.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KREMER KREIN E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil].

Os embargos de declaração, todavia, em situações excepcionais, detêm 

efeitos infringentes e, portanto, a capacidade de executar uma ação 

ofensiva contra a decisão judicial, somente para corrigir premissa 

equivocada no julgamento e que, dado à reparação da situação de erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão 

desponte como consequência etiológico necessário-direta, na exata 

medida em que “a atribuição de efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, nada obstante se trate de medida excepcional, é 

perfeitamente cabível nas situações em que, eliminada contradição ou 

obscuridade, ou suprida omissão a respeito de questão jurídica de 

especial relevância para o desate da lide, a alteração do julgado surja 

como consequência natural da correção efetuada” [cf.: STJ, REsp n.º 

1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/05/2014].

Com essas considerações, conclui-se, por inferência racional, que os 

embargos de declaração não podem ser utilizados com o objetivo 

exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 
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reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, 

lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do repertório de 

jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que versam acerca 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque:

“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, 

obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF). 

Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o 

desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se prestam, 

porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator: Min. Sydney 

Sanches).

“(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, quando regularmente 

utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, 

eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos 

declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello).

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, denota-se que a decisão prolatada, não 

exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão 

ou contradição e que a pretensão da embargante limita-se a rediscutir a 

matéria. Ademais, de suma importância frisar, por conveniente, que 

diferentemente do que expõe a empresa requerida, a questão central 

objeto desta demanda declaratória não foi examinada e decidida na ação 

de execução, que tramita em apenso, no âmbito da exceção de 

pré-executividade. Embora a exceção de exceção de pré-executividade 

formulada pela empresa requerente objetive o reconhecimento da 

inexigibilidade dos títulos executivos o fato é, e isso não se pode sonegar, 

que a decisão judicial proferida deixou de conhecer a exceção, haja vista 

que os assuntos debatidos exigiam dilação probatória. Não foi, portanto, 

abordado o mérito da exceção, de maneira a permitir, sem vulneração da 

autoridade da coisa julgada, a reanálise dos temas em ação própria.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a embargante objetiva provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91610 Nr: 5497-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7657 Nr: 863-67.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746

 Intimação da parte requerida sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103766 Nr: 651-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, JOSIANE PELATTI - OAB:OAB/SC 33611, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WANIESKI - OAB:MS/14334, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar o formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85814 Nr: 5472-44.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2287 Nr: 320-69.1999.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEZ BOTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO TRABALHADORES NA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE L.R.V, MANOEL LEITE DA SILVA, 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JR - OAB:MT/11.208-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para manifestar-se sobre a 

avaliação de fls. 276/277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 3966-67.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3966-67.2011.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 465 de 1041



que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23806 Nr: 1632-02.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER HAROLDO KOTRADE, ANA CHUPEL 

KOTRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo n.º 151/2007.

Concedo à exequente o prazo adicional e improrrogável de 05 (cinco) 

dias, para o efeito de se manifestar acerca da penhora. Intime-se.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar: a) se a 

sentença de mérito, proferida na ação de embargos transitou em julgado; 

b) se a exequente, devidamente intimada, realizou o registro da penhora, 

nos termos da decisão judicial juntada na fl. 109 dos autos; c) se os 

executados, devidamente intimados nos termos da decisão judicial juntada 

na fl. 130 dos autos, apresentaram manifestação com relação à 

efetivação da penhora; d) o estágio de andamento do recurso de agravo 

de instrumento n.º 1007860-62.2017.8.11.0000.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 2689-21.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA APARECIDA D. SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz V. Junior 

- OAB:7875-B

 Processo n.º 247/2008.

Intime-se a executada, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os bens e o lugar em que se encontram 

os bens, de sua propriedade, sujeitos à penhora, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e imposição de 

multa de até 20% sobre o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 

774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135855 Nr: 1023-67.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1023-67.2017.811.0045.

Considerando-se que o perito, devidamente intimado, quedou-se inerte, 

como forma de dar celeridade ao andamento do processo, DESTITUO o 

digno perito Dr. Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 18 de abril de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, e 

mediante a expedição de mandado judicial, para que, na data agendada 

para a realização da perícia, compareça no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 141071 Nr: 4047-06.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT INDÚSTRIA E CÓMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:OAB/SP 209.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4047-06.2017.811.0045.

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, 

visando obter informações acerca do atual endereço do executado. Com a 

juntada dos extratos, proceda-se ao cumprimento do ato deprecado, 

registrando-se o referencial de endereço indicado no extrato do sistema 

InfoJud. Intime-se.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 22717-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO, MIRIAM 

SULA LEÃO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22717-97.2014.811.0045.

Compulsando o processo, depreende-se que, logo após a realização da 

citação do executado, as partes celebraram transação civil que, logo 

após, foi objeto de decisão judicial que homologou o acordo (fls. 73/75 e 

79). Nesse interim, a exequente se manifestou, noticiando o 

descumprimento das condições da avença.

Considerando-se que a homologação de acordo, efetivada no curso de 

ação de execução, acarreta, de maneira automática e linear, na 

suspensão do processo até o integral cumprimento das condições 

idealizadas na transação civil — jamais na extinção do processo — [art. 

792, paragrafo único do Código de Processo Civil/1973; art. 922, 

paragrafo único do Código de Processo Civil/1973], deflui-se, por força de 

proposição lógica, que o inadimplemento/descumprimento do acordo, por 

parte do devedor, implica na retomada do curso da demanda 

expropriatória, com a consequência de que a adoção do rito concernente 

ao cumprimento de sentença desponta como medida totalmente incabível 

[cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 06/03/2013; TJRS, Apelação Cível 

n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. 

em 31/01/2013].

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de 

que o devedor-executado descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de: 

a) DETERMINAR que a demanda expropriatória prossiga de acordo com as 

disposições concernentes à execução por quantia certa; b) DECRETAR a 
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rescisão da transação civil.

Proceda-se à intimação dos executados para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realizem a quitação da integralidade da dívida.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 132155 Nr: 6827-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUANE BEATRIZ PEREIRA DE JESUS, DIVAN LEITE DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Ante o exposto, DECRETO da prisão civil da executada Janete da Silva 

Pereira, pelo prazo de 90 (noventa dias), como forma de compeli-la ao 

pagamento da quantia em dinheiro exigida.Expeça-se mandado de prisão 

civil, registrando-se o valor total da dívida, que deverá corresponder a 

quantia em dinheiro de R$ 725,51 que, no caso concreto, equivale ao valor 

das prestações alimentícias devidas, referentes aos meses de outubro de 

2016 a junho de 2017.Considerando-se a ausência de liquidação 

voluntária da dívida, DETERMINO que se expeça certidão judicial 

comprobatória da dívida atualizada, referente aos meses de outubro de 

2016 a junho de 2017, para fins de apontamento de protesto e de inclusão 

de registro em cadastros de inadimplentes.INDEFIRO o pedido, veiculado 

por parte do Ministério Público, que objetiva a extração de cópia do 

processo e posterior remessa à Polícia Judiciária Civil. É que, segundo o 

feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na condição de 

‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal].O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo instransponível para a 

concretização do ato, através da utilização/emprego de meios próprios, o 

quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub judice’. Nada impede que o 

próprio Ministério Público, por iniciativa própria, extraia cópia do processo 

e realize a remessa dos documentos para o destinatário que entender 

cabível.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109978 Nr: 3925-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO TOPAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 Processo n.º 3925-61.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, a título de purgação da mora (fls. 34, 49 e 77/79), em prol da 

instituição financeira executada.

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline se a empresa executada realizou a quitação integral da obrigação, 

registrando-se que a ausência de manifestação no prazo indicado, 

implicará em manifestação implícita de concordância quanto a extinção do 

processo pelo pagamento da obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40359 Nr: 671-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA FERNANDA PASQUALI AGUIAR, MARA 

PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO LUCAS LTDA, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 

11.985, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:MT6.934-B

 Processo n.º 671-22.2011.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação de todos os valores em dinheiro, realizadas através das ordens 

de expedição de alvará, neste processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. 

Intime-se a exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82382 Nr: 1750-02.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 1750-02.2012.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução promovida por Banco Rabobank 

International Brasil Ltda. contra Mariano Balaban, em que o credor objetiva 

a satisfação do crédito, consubstanciado em contrato de abertura de 

crédito fixo.

Recebida a petição inicial e procedida a citação da executada, foi 

celebrada transação civil. Posteriormente, a empresa exequente noticiou a 

quitação integral da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 5598-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME, 

TATIANE ANA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:MT/11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5598-94.2012.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, a 

citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição 

de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis 

de localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação do 

executado, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação pessoal, 

mediante a expedição de mandado judicial, nos novos referenciais de 

endereço indicados no processo (fls. 93/98). O fato de a empresa não ter 

postulado a realização da citação pessoal dos executados é irrelevante, 

principalmente quando “a alternativa proposta” pela exequente pode 

acarretar na nulidade do processo, por vício de citação.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 109 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 3103-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG, PJDS, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, CARLOS FERNANDO SUTO - OAB:230509/SP, FERNANDO 

FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522, LEANDRO SUTO MILANEZ - 

OAB:166163-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2979-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2979-65.2010.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado na fl. 97 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21945 Nr: 3203-42.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES SALETE PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE A DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:MT 11.543 - A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-A/MT

 Intimação das partes que foi designada audiência para o dia 10/04/2018 

as 16:00 horas para oitiva da requerida Mirtes Salete Prante na comarca 

de Sinop-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27878 Nr: 1823-13.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 

04051986000180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi convertido em 

PENHORA o ARRESTO do(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a 

seguir e de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

 Bem(ns) Penhorado(s): Veículo caminhão VW 12.140 H, diesel, cor 

branca, ano/modelo 1996/1997, Placa AGM 5711, Chassi 

9BWXTACM5TDB62688.

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12189 Nr: 979-05.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASONATTO, AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 Processo n.º 979-05.2004.8.11.0045.

Com fundamento no teor do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se 

o executado Pedro Casonatto, através do advogado constituído, e o 

executado Agenor Casonatto, mediante a expedição de mandado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca d o pedido de 

conversão da ação em execução por quantia certa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 2866-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Smaniotto Agronegócios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Marin Rossato - Secretária da 

Secretaria de Finanças de Lucas do Rio Verde/MT, Silmara Boldori dos 
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Santos - Supervisora de Tributos da Secretaria de Finanças de Lucas do 

Rio Verde/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2866-72.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 5581-53.2015.811.0045.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo, promovendo a citação da requerida 

Getelclás Editora de Catálogos Ltda.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8783 Nr: 144-51.2003.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & DULNIK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA, EMILIO 

ANTONIO MULLER, NELVA FOLLE MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HERTON LUIS MÜHLBEIER - OAB:27.785/RS

 Processo n.º 221/2006.

Apenas como medida de prudência, proceda-se à intimação dos 

litisconsortes, terceiros interessados Emílio Antônio Muller e Nelva Folle 

Muller, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, caso queiram, se manifestem. Após, venham conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102748 Nr: 113-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE LIMA BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Processo n.º 113-11.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da requerente.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação de todos os valores em dinheiro, realizadas através das ordens 

de expedição de alvará, neste processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. 

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 156-55.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 156-55.2009.8.11.0045.

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas Siel, InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo, 

efetivando a citação válida do devedor.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144153 Nr: 5708-20.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON EDUARDO RODRIGUES MORAIS, 

WILLEOMAR TRANQUEIRA GOMES, EDDINAEL JOSE DA SILVA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Certificada a intempestividade (fl. 177), rejeito os recursos de apelação 

de fls. 138 e 156, formulados pela Defesa constituída dos réus Cleiton e 

Willeomar, respectivamente.

2. Certificada a tempestividade (fl. 176), recebo o recurso de apelação 

interposto pela Defensoria Pública em favor do réu Willeomar (fl. 

129/verso).

 A Defesa constituída pelo réu Willeomar posteriormente, apresentou 

razões recursais (fls. 159/168), de modo que aproveito-a para o recurso 

de apelação acima recebido. Com efeito, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais, no 

prazo legal.

3. Assim, após cumpridas as determinações acima, e não havendo 

preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 117868 Nr: 8336-50.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIA APARECIDA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

1. Diante da informação do atual endereço da acusada (fl. 91), determino a 

expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Sinop/MT, com a 

finalidade de fiscalização do cumprimento das condições aceitas pela 

acusada no momento da realização da audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo.

2. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146254 Nr: 7016-91.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRENO MATOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 Vistos etc(...) .ISSO POSTO, acolho o pedido do Ministério Público de fl. 

54, e com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo 

Penal, REJEITO a queixa-crime de fls. 02/07, no que tange a imputação do 

crime descrito no artigo 339, do Código Penal.Assim sendo, somadas as 

penas máximas em abstrato dos crimes contra a honra, descritos no artigo 

139 e no artigo 140, ambos do Código Penal, teremos o total de 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses de detenção. Diante disso, tais delitos devem ser 

processados perante o Juizado Especial Criminal, segundo disposto na Lei 

nº. 9.099/95.Dessa feita, com fulcro na Lei nº 9.099/95, declino da 

competência para processar e julgar os crimes contra honra narrados na 

queixa-crime (artigo 139 e 140 do CP) em favor do Juizado Especial 

Criminal desta Comarca. Remetam-se os autos a com as baixas 

necessárias.Intimem-se.Às providências e expedientes necessários, 

observando-se as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144780 Nr: 17169-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(s)advogado(s) da recuperanda para, no prazo de 05 (cinco)diasl, tomar 

ciência e atender à cota ministeríal de fl. 78.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117258 Nr: 7970-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPEDITO CASTRO DA SILVA, Cpf: 

00223908126, Rg: 4121866, Filiação: Maria do Socorro Castro e Izamar 

Marques da Silva, data de nascimento: 11/06/1982, natural de 

Curionópolis-PA, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Instrutória que se realizará no dia 15/03/2018, às 14:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: “Vistos etc., 1. Redesigno a audiência para o dia 15 de 

março de 2018, às 14h30min para oitiva das testemunhas Valdir e Carlos, 

bem como interrogatório do acusado. 2. Intime-se as testemunhas 

supracitadas. Requisitem-se, se necessário. 3. Intime-se o réu por edital. 

4. Dou os presentes por intimados. 5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 23 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148485 Nr: 8723-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, 

MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES, MAICON DOUGLAS 

ALMEIDA DAVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2018, às 14h00min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado os interrogatórios dos 

denunciados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas 

residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. 

Citem-se os acusados do recebimento da presente denúncia, intimando-os 

e requisitando-os, se necessário, da audiência supradesignada. 

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos 

periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 1335-43.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Do petitório de fls. 750/752

Diante do teor do petitório de fls. 750/752, oficie-se a Direção da Unidade 

Prisional Local para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

possibilidade de realização de permuta entre o recuperando Jaconias 

Antônio de Oliveira e o detento Thiago Jesus de Barros, atualmente 

recluso na unidade prisional da Comarca de Sorriso/MT.

Após, retornem-me os autos conclusos.

2. Do cálculo de pena de fl. 745

Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 745) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 
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progressão de regime.

3. Da remição de fls. 747/749

Colha-se manifestação do Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000699-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

18/04/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PERES CORSINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003328-07.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA HELENA 

PERES CORSINI REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Preliminarmente, deixo de acolher o pedido de ilegitimidade 

passiva, argüido na contestação, porquanto é consabido que a Reclamada 

e a Empresa Luizacred, pertencem ao mesmo grupo econômico, 

possuindo ambas responsabilidade solidária. A reclamante alega, em 

síntese, que adquiriu junto à Reclamada em dezembro de 2016, um 

televisor e uma antena parabólica, no valor de R$2.962,90 (dois mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), sendo uma 

entrada de R$2.000,00 (dois mil reais) e o restante em 06 parcelas. Aduz, 

que no momento da compra, lhe foi oferecido um cartão de credito ao qual 

recusou, entretanto, para sua surpresa teve o recebimento do cartão em 

sua residência, com a incidência de encargos. Ao final, afirma que após 

ter adimplido toda a dívida com a Reclamada, ainda teve seu nome inserido 

indevidamente junto ao Serasa, no valor de R$174,34 (cento e setenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos). Por essas razões requer a 

condenação da Empresa Ré por danos morais. Por outro lado, a 

contestação apresenta apenas meras alegações, carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança em 

duplicidade da fatura, e a parte requerida não logrou êxito em fazer prova 

do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, deduz-se que a Empresa requerida não 

comprovou, de maneira categórica, a regularidade/legitimidade da 

cobrança — ponto crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para 

efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: A) Condenar a reclamada, a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); B) Declarar inexistente o 

débito discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer 

tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; C) Determinar que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa (não é diária) R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. Deixo de condenar 

a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). D) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010919-03.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010919-03.2014.8.11.0045 REQUERENTE: MARCOS SILVA 

FRANCISCO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, Cumpra-se integralmente 

a sentença preferida no ID. 679427. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001960-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAM WIGLES RAMOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-49.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012013-49.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIANA DE 

JESUS DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo, tal como a necessidade de perícia, e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

A parte requerente alega, em síntese, que é usuária da Unidade 

Consumidora de nº 7510829, e que, consoante faturas apresentadas, os 

valores de consumo de energia elétrica sempre variaram de R$ 189,26 a 

R$ 223,84. Todavia, em abril de 2015, o valor apresentado na fatura, R$ 

455,99, foi excessivamente além da média consumida pela parte 

requerente. Em razão disso, a parte requerente buscou informações junto 

à concessionária requerida, momento em que foi agendada vistoria e 

trocado o medidor. Afirma que após a troca do medidoras faturas 

continuaram a vir com valor incompatível com o consumo real da 

requerente. Pleiteia a correção dos valores das faturas referentes aos 

meses de abril, julho e outubro de 2015, indenização por danos morais e 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia; A 

parte requerida, instada a se manifestar, não demonstrou que os 

excessos apresentados na fatura da parte requerente são devidos, uma 

vez que, em contestação, os documentos apresentados não contrariam 

as alegações da parte requerente. Constitui-se a controvérsia, 

basicamente, em saber se houve irregularidade no medidor de energia 

elétrica instalado na residência da parte autora, ou se, ao contrário, houve 

efetivo consumo de energia elétrica nas quantias indicadas pela requerida. 

Pois bem. Considerando os fatos narrados pelas partes, entendo não se 

poder atribuir à parte autora o ônus de provar o alegado, por dois motivos: 

impossibilidade de averiguação de irregularidades no aparelho medidor e 

pela regra processual da inversão do ônus da prova, incidente nos casos 

de relação de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor). Em princípio, caberia ao autor provar que houve erro na 

medição de seu consumo de energia elétrica, uma vez que se trata de fato 

constitutivo de seu direito. Contudo, necessária se mostra a inversão do 

ônus probatório no presente caso. O Código de Defesa do Consumidor 

possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor desde 

que presente a verossimilhança de suas alegações ou quando o 

consumidor for hipossuficiente. Que se trata de uma relação de consumo 

estabelecida entre as partes não há dúvida, pois o autor é consumidor de 

um serviço ofertado pela ré/fornecedora. Um dos requisitos acima 

apontados pelo inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor 

está presente, qual seja, a hipossuficiência do consumidor em face da 

concessionária ré, sendo, portanto, de rigor a inversão do ônus da prova. 

Assim, invertido o ônus probatório, o que se tem é que a requerida tem o 

dever de demonstrar que a medição do consumo foi correta, tarefa que 

não desempenhou devidamente. Em sua contestação, a requerida apenas 

sustenta que as cobranças foram regulares, uma vez que não foi 

constatada pela sua equipe técnica qualquer irregularidade no aparelho de 

medição instalado na residência do autor. Neste sentido, cumpre ressaltar 

que eventual procedimento utilizado pela Energisa para apuração da 

irregularidade na caixa de medição e para a aferição das supostas 

diferenças de consumo, não obstante previstos em resoluções da ANEEL, 

não podem ser considerados válidos para sustentar a cobrança dos 

referidos valores, uma vez que tal procedimento é unilateral e, sem dúvida 

alguma, deve ser considerado como uma prática abusiva à luz da 

legislação consumerista, na medida em que coloca o consumidor em uma 

posição altamente desfavorável. Note-se que não se nega à empresa 

concessionária do serviço público a possibilidade de apuração de 

eventuais diferenças de consumo. Todavia, tais diferenças deverão ser 

necessariamente apuradas e cobradas pelas vias judiciais, dando-se ao 

consumidor toda a oportunidade de defesa e, principalmente, sujeitando o 

fornecedor ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das 

diferenças de consumo e seus valores. Caso sejam devidas, tais 

diferenças poderão ser eventualmente cobradas pela fornecedora do 

serviço em procedimento próprio (ação de conhecimento), sujeitando-a, 

por óbvio, ao ônus de comprovar sua existência e seus valores, para que 

se torne certa e exigível. Ademais, a requerida não demonstrou nos autos 

que realmente agiu sob o manto da legalidade, uma vez que sequer fez 

juntar o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidades), levando-se a 

concluir que não há nos autos qualquer prova documental, oral ou pericial, 

da regular cobrança pela requerida. Aliás, nos termos do § 2º do artigo 38 

da Resolução 456/00 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a 

ré não deu cabo ao seguinte mister: “a concessionária deverá encaminhar 

ao consumidor o laudo técnico da aferição, informando as variações 

verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e esclarecendo 

quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão 

metrológico oficial”. Observa-se, assim, que a ré agiu com indisfarçável 

negligência profissional ao cobrar valores ilegítimos, sem causa 

demonstrada. Se a ré deixa de pautar sua ação com as cautelas 

necessárias, agindo temerariamente na administração de seus negócios, 

deve arcar com os riscos de seu empreendimento, respondendo pelos 

prejuízos que seu ato contribuiu para causar a outrem. Assim, o débito 

cobrado, em excesso, pela prestadora é indevido e deve ser cancelado 

dos registros definitivamente. Se a ré não tomou os cuidados necessários 

a evitar a irregularidade, inconcebível querer exigir da parte autora que 

arque com as consequências da falta da prestação de serviços públicos, 

diante de toda sua hipossuficiência e boa-fé. Assim, nessa especial 

circunstância, o pedido de declaração de inexigibilidade é parcialmente 

procedente, na medida em que a ré não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar a tese expendida na contestação, considerando que a defesa 

da ré foi sustentada sob o argumento de que não houve irregularidade na 

cobrança efetuada. Ressalte-se que o referido pedido é procedente 

apenas em parte, pois não acredito ser justo declarar o débito totalmente 

inexigível, já que, se assim o fosse, o consumo efetivo de energia elétrica 

nos meses de julho, agosto, outubro e novembro de 2014, e junho e 

setembro de 2015 seria desconsiderado. Como não é possível aferir o 

valor real do que foi consumido, há de ser aplicado a média de consumo 

nos meses antecedentes que compõem o ano, que conforme acima já 

exposto representa aproximadamente 345KW/mês. Assim, com base nos 

parâmetros utilizados nas contas com vencimento em julho, agosto, 

outubro e novembro de 2014, tenho que o valor devido para pagamento 
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nos meses de abril, julho e outubro de 2015 é de R$ 204,30 em cada mês, 

devendo declarar-se inexigível, portanto, o valor representado pelo 

consumo excedente. Em razão disso, a empresa requerida fica impedida 

de efetuar o corte no fornecimento de energia. Destarte, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na má prestação do serviço não 

contratado, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Determinar que a empresa reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia e caso já tenho procedido o corte faça a imediata 

religação bem como, que a Reclamada se abstenha ou retire o nome do 

reclamante dos Órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito 

discutido na presente lide, tudo no prazo de 05 (cinco) dias; c) Determinar 

que a empresa reclamada retifique as faturas referentes aos meses de 

abril, julho e outubro de 2015, fazendo constar os valor de R$ 204,30 a 

cada mês, tudo no prazo de 15 (quinze) dias; d) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-98.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010072-98.2014.8.11.0045 REQUERENTE: GABIATTI E 

GABIATTI LTDA - ME REQUERIDO: MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA 

Vistos. Defiro pedido de id. 10311278 expeça-se o competente alvará 

para levantamento, atentando-se aos dados bancários informados. Após, 

deverá o exequente dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde -MT, 11 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO VASCONCELLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000088-73.2018.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO 

VASCONCELLOS SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso 

Especial 1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos 

repetitivos, da tese que examinará sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi 

determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

que versem sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do 

andamento do processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso 

repetitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-03.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR DE QUADRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010402-03.2011.8.11.0045 REQUERENTE: MICHEL THIAGO 

CARDOSO - ME REQUERIDO: MARCOS JUNIOR DE QUADRA Vistos. 

Considerando certidão de id 10997877, intime-se o exequente para 

manifestar quanto à penhora de id 10659325, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de liberação da penhora e extinção do feito. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002019-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL MONTEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRECAO S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA VASCONCELOS NETO OAB - SP175019 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002019-82.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: JOSIEL MONTEIRO 

DA COSTA EXECUTADO: DIRECAO S A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cc 

Indenização por Danos Morais, movida por Josiel Monteiro da Silva, em 

desfavor à Direção S.A. Crédito Financiamento e Investimento, todos 

qualificados nos autos. O pleito da inicial foi parcialmente deferido, 

determinando à Reclamada que faça o ressarcimento à Reclamante no 

valor de R$1.500,00, e pague indenização por danos morais no valor de 

R$3.000,00 (ID 3234046), por cobrança indevida. A reclamada entrou com 

Recurso Inominado (ID. 105382017), porém intempestivo (ID 10833938). O 

Reclamante requereu a penhora on line do valor de R$5.403,62, face ao 

não cumprimento da decisão para pagamento em 15 dias sob pena de 

penhora (ID 9014939). Foi feito o bloqueio do valor de R$5.403,62 da conta 

01567-0 AG. 8158 - Direção S.A. Financ Invest. – Banco Itau. (ID 

10538405). O autor requereu o levantamento do pagamento (ID 
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11367702), para deposito em conta corrente de sua titularidade: Banco 

Sicredi – Ag. 0810 – Conta Poupança 32899-9. A Executada entrou com 

impugnação à penhora, alegando excesso de execução, sob o argumento 

de que não fora intimada dos atos processuais, por conseguinte não há 

que ser aplicada a multa prevista no art. 523 §1º CPC. , requerendo a 

liberação imediata do valor bloqueado excedente (ID 10539188). O 

Exequente, concordou com o à impugnação à penhora (ID 10539188). É o 

relatório. Fundamento e Decido. Verifico que houve concordância do 

exequente do pedido quanto à impugnação à penhora (ID 11367702). 

Assim, defiro o levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

do exequente/embargado, para que seja transferido para a conta de sua 

titularidade o valor correspondente à sentença proferida (ID 32340146), 

“danos morais R$3.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento” e “ressarcimento do valor de R$1.500,00 acrescidos de 

correção monetária incidente a partir do pagamento e juros de mora de 1% 

ao mês, contados da citação. Seja liberado o valor da multa prevista no 

art. 523 §1º do CPC, que fora bloqueada juntamente com o valor da 

sentença proferida, para o executado. Após o trânsito em julgado desta 

decisão, expeçam-se os alvarás determinados. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-64.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA ROSA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010374-64.2013.811.0045 Vistos. Intime-se o exequente para 

que se manifeste quanto ao pedido constante no id. 10859883, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004036-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ALVES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004036-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE 

ALVES NERES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11968407), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 05 de março de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELY LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001815-38.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOSELY LOPES 

SILVA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP Vistos. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo da consulta realizada no sistema informatizado RENAJUD, 

depreende-se que existem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que o requerente não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, devido ao valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é 

possível divisar, com grau mínimo de segurança, que o requerente possui 

patrimônio pessoal razoável — na exata medida em que figura como 

proprietário de diversos veículos —, que denota, por inferência racional, a 

existência de sinais exógenos de riqueza e de condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 horas, 

realize o preparo do recurso, sob pena de deserção (Enunciado n.º 115 

do FONAJE) ou comprove a sua hipossuficiência. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGEI LUIZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 05 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012140-84.2015.8.11.0045 REQUERENTE: LUZIENE 

CARVALHO REQUERIDO: CIMOPAR MOVEIS LTDA, SPC BRASIL Visto em 

correição. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao postulado 

na petição de id 5605518, bem como apresentar o endereço atualizado da 

requerida Cimopar Móveis Ltda, conforme solicitado no id. 5843460, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde- MT, 13 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA GOLOMBIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002506-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CELI MARIA 

GOLOMBIEWSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto em correição. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.657.156 para julgamento, pelo 

sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará sobre a 

“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, razão pela qual foi determinada 

a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde- 

MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000190-66.2016.811.0045 Vistos. Intime-se o exequente a 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO LUCAS DO RIO VERDE - MT, 5 de março de 2018 

Dados do Processo: Processo: 1000759-96.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: FABIANE DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Parte a ser citada e intimada Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: LUCAS 

RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 

14:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SUSSUMU TAKAHASHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO)

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Dados do Processo: Processo: 

1000840-16.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 963.415,57; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte 

Autora: EXEQUENTE: FIAGRIL Parte Ré: EXECUTADO: RENATO SUSSUMU 

TAKAHASHI LUCAS DO RIO VERDE, 5 de março de 2018. Intimação do 

advogado da parte autora para manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida com ID 12032430 no prazo legal. CRISTINA VARGAS REIS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA COPETTI OAB - SC7187 (ADVOGADO)

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MADALENO MIGLIAT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Dados do Processo: Processo: 
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1000463-11.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 9.168,89; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte 

Autora: EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

Parte Ré: EXECUTADO: FABIO MADALENO MIGLIAT Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Impulsiono ainda os autos com fim de intimar a autora para recolher a guia 

para expedição da requerida certidão de averbação premonitória. 

CRISTINA VARGAS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002274-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO CORREA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002274-40.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.004,97; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCIO LEANDRO CORREA DA CRUZ LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de março de 2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado da REQUERENTE, a fim de retirar a 

carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20460 Nr: 1654-94.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI JOAQUIM SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 60, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documentos às pp. 61/63 dos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 143015 Nr: 5084-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES LOESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE REGINA RADKE - 

OAB:PR/33.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 05 de março de 2018 às 15:00 horas, para a inquirição das 

testemunhas arroladas pela requerente: Oelson Copetti, Gilson Ferreira da 

Silva e Denilde Maria Hartmann, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 13174 Nr: 1988-02.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PELISSARI, HELMUTE AUGUSTO 

LAWISCHI, KARLA GIRONDI LAWISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, REVEL - 

OAB:

 Vistos em Correição.

Foi solicitada penhora on-line, via sistema Bacenjud, em face do não 

cumprimento voluntário da execução (pp. 200/202).

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para apresentação de impugnação;

 § 1º Nas execuções processadas na forma do Livro II, Seção I, do Código 

de Processo Civil, realizada a penhora, deverá o executado ser intimado 

da constrição.

Assim, intimem-se os executados, através de seus advogados, via DJE, 

ou, na falta destes, seus representantes legais, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar 

conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 

4.º, do CPC.

No mais, proceda a escrivania a retificação do polo passivo da ação, 

excluindo o executado Ildo Romacini, conforme requerido no item “1” de p. 

201. Anote-se no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber.

Deixo de determinar a expedição de ofício ao CRI local, nos termos 

requeridos no item “2” de p. 201, visto que tal providência já fora cumprida 

pela escrivania, (p. 208).

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Ciência à exequente do bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22753 Nr: 637-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN, DIRCEU BRANDALIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CEZARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR CEZAR KREIN - OAB:7.350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de Ação de Arresto ajuizada por Cezar Krein e Dirceu 

Brandalize, proposta inicialmente contra Alceu Luiz Três e sua esposa 

Aurora Três.

No tramitar do feito as partes entabularam acordo, no processo executivo 

em apenso (cod. 23127), acordo de pp. 121/123, onde requereram a 

substituição do polo passivo, para incluir os novos executados, Arnaldo 

Cezário e Edna Lucia Frasson Cezário, no lugar dos anteriores, Alceu Luiz 

Três e sua esposa Aurora Três, onde os substituintes assumiram o 

compromisso de pagar o débito ali pactuado, tendo constado no acordo, 

no item "4", que o produto arrestado nesta Ação Cautelar, ficaria 

depositada nas mãos dos fiéis depositários e ora novos executados, 

visando a garantia da execução, desistindo de qualquer recurso, acordo 

que foi devidamente homologado por decisão exarada à p. 138, do 

processo executivo em apenso.

Já nestes autos as partes requereram às pp. 118/119 a substituição do 

polo passivo, pelos novos devedores, desonerando os anteriores 

requeridos de qualquer obrigação.

Assim, pela confissão exarada no acordo de que havia produto nas mãos 

dos requeridos, que ficaram de guardá-lo como fiéis depositários e, como 

o acordo foi devidamente homologado, entendo que abarcou esta ação 

também, exaurindo seu obejto, que era a busca e apreensão de produto.

Posto isto, Homologo os termos do acordo para que surtam seus juridicos 

e legais efeitos nestes autos.

Sem custas remanescentes, em razão do acordo pactuado.

Honorários conforme acordado.

P.R.I.Cumpra-se, após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

pelas partes, no prazo de 15(quinze) dias, arquive-se os presentes autos 

dando-se as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22753 Nr: 637-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN, DIRCEU BRANDALIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CEZARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR CEZAR KREIN - OAB:7.350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os advogados das partes para dar andamento ao feito requerendo 

o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102175 Nr: 22560-27.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLER NUNO DA SILVA ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFONICA BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 260,95 (Duzentos e sessenta reais e noventa e cinco 

centavos),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 198,27 (Cento e noventa e oito reais e vinte e 

sete centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 62,68 

(Sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115061 Nr: 6702-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls. 117/131, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121097 Nr: 1126-11.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA MAXIMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.68/79, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36239 Nr: 1267-40.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS IZAIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1243345

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 01/04/2017 (domingo), às 

13h00, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 1818-s, Centro 

Médico Hassegawa, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 3574-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBX BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELON HÉLCIO DE SÁ (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 VISTOS.

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo HSBC BANK BRASIL S/A em 

face da ELON HELCIO DE SÁ (ESPÓLIO).

Melhor analisando o caso em comento, se faz necessário algumas 

providências antes da prolação de sentença.

Assim, converto o feito em diligência e determino a intimação do 

autor/embargado para regularizar sua representação processual nos 

autos, devendo para tanto, juntar cópia de seus documentos constitutivos, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 76, § 1º, inciso I do 

CPC).

No mesmo prazo, deverá juntar cópia integral do “Contrato de Abertura de 

Conta e Termo de Opção Pessoa Física” objeto da presente Ação 

Monitória, eis que o documento juntado às pp. 19/20, trata-se de mera 

proposta, onde não constam as cláusulas contratuais efetivamente 

pactuadas.

Com a juntada, intime-se o requerido/embargante para manifestação em 

igual prazo (05 dias).

Após, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90782 Nr: 4687-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO XAVIER MENGARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raminton Puhl Petrazzini - 

OAB:16951

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO proposta por ROMERO 

XAVIER MENGARDE em face de VITOR FERNANDO DA SILVA ALENCAR, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento 

das custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por 

cento), incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 

98, § 3º do CPC).Consigno que o credor, neste período, poderá exigir o 

cumprimento da obrigação se demonstrar que a situação de insuficiência 

de recursos da parte deixou de existir. Findo tal prazo, a obrigação se 

extinguirá.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, 

em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92537 Nr: 6386-74.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - 

OAB:MT- 9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar os 

requeridos ao pagamento da quantia de R$ 397.760,00 (trezentos e 

noventa e sete mil, setecentos e sessenta reais), referente à segunda 

parcela do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC, a contar da data de 28.02.2012 (item “1.3.2” – p. 37).Considerando 

que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condenado os requeridos 

ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor da condenação, 

nos termos dos art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, nada 

sendo requerido pelas partes, no prazo legal, arquivem-se o presente 

feito, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108817 Nr: 3269-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FLAVIO VALE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes se manifestarem 

sobre as provas que pretendem produzir, indicando o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 4871-38.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Isto posto, DETERMINO a intimação das partes credora e devedora, 

através de seus procuradores constituídos, a fim de que se MANIFESTEM 

E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA O CRÉDITO AQUI BUSCADO – SUSPENSÃO 

OU EXTINÇÃO -, advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, 

resultará na presunção de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da 

ação em epígrafe e que o crédito será perseguido no plano de 

recuperação judicial homologado.Cumpra-se, às providências 

necessárias.Lucas do Rio Verde-MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81998 Nr: 1285-90.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, para declarar nula e abusiva as tarifas 

cobradas, conforme fundamentação retro, e de consequência determino a 

restituição em dobro do valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, à partir do ajuizamento da ação.Em razão da 

sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno a parte autora na 

proporção de 70% (setenta por cento) e o requerido no restante de 30% 

(trinta por cento), ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) 

incidente sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, nada sendo 

requerido pelas partes, no prazo legal, arquivem-se o presente feito, 

dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 1034-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IDERLAN DA SILVA AGENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRDIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, SERASA EXPERIAN, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( 

SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT-14992/A, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33.389/PR, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 478 de 1041



 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 201 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado:Vistos em correição.

Intime-se a requerida Serasa e Administradora de Consórcio Nacional 

Gazin Ltda para se manifestarem acerca das provas que pretendem 

produzir, indicando o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6431-78.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE MUNIQUE CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

CONDENAR a parte requerida TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA, ao 

pagamento à autora ELIZIANE MUNIQUE CLARO, a título de indenização 

por danos materiais, o valor R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), 

montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde 

o evento danoso (Súmula 43/STJ) e acrescido dos juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos igualmente do evento danoso (Súmula 

54/STJ).Considerado que a parte requerente decaiu em parte do seu 

pedido (art. 86, do CPC), condeno a parte requerida ao pagamento de 75 

% (setenta e cinco por cento) das custas, bem como dos honorários de 

sucumbência ao patrono da parte requerente e, a parte requerida ao 

pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas, e ainda, 

honorários sucumbenciais ao patrono da parte requerida, que fixo no 

importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Por fim, tendo em vista a gratuidade de 

justiça (p. 22), suspendo a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais, pelo prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo, devendo as partes ser intimadas a requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 6333-88.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE 

MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, GUSTAVO R - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fl.76/77. No prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 5512-55.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA , PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14833 Nr: 721-58.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ DELEVATTI, MIGUEL 

STEFANELLO, GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286/MT

 Certifico e dou fé que os presentes autos está sem movimentação desde 

o dia 27/10/2017, e, apesar de diversas diligências empreendidas por esta 

secretaria, o feito não foi localizado, impulsiono para intimação das partes 

a fim de verificar se tais autos se encontram fora da secretaria sem a 

devida carga no sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36013 Nr: 1041-35.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACHYLES ADÃO ANDRETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTOS.

 Considerando a apresentação de cálculos pelos exequentes (pp. 276/279 

– principal e p. 285 honorários de sucumbência), intime-se o banco 

devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor 

executado, conforme já determinado à p. 244.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, torne-me os 

autos conclusos para análise do requerido à p. 284.

No mais, determino que as intimações e publicações se façam conforme 

solicitado à p. 255.

 Anote-se no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86517 Nr: 311-19.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA 

ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 VISTOS.

 Indefiro o pedido retro, posto que quem figura no polo passivo da 

presente ação é a pessoa física de Rosalino Melo dos Santos, não 

havendo a possibilidade de realizar constrições em CNPJ de empresa que 

não integra a lide e sequer figura como emitente do título executivo que 

embasa a execução.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107169 Nr: 2412-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes para se manifestarem 

acerca do retorno dos autos à este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87227 Nr: 1037-90.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES REIS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A - GRUPO GOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, JOSIMERI CARLA 

MAZUTTI MARQUES MORAES - OAB:20034/O, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 3.105,48 (três mil cento e cinco reais e 

quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC) e 

correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso.Considerado que a 

parte requerente decaiu em parte do seu pedido (art. 86, do CPC), 

condeno a parte requerida ao pagamento de 75 % (setenta e cinco por 

cento) das custas, bem como dos honorários de sucumbência ao patrono 

da parte requerente e, a parte requerida ao pagamento de 25% (vinte e 

cinco por cento) das custas, e ainda, honorários sucumbenciais ao 

patrono da parte requerida, que fixo no importe de 15% (quinze por cento) 

incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC.Por fim, tendo em vista a gratuidade de justiça, ora concedida à parte 

requerida, suspendo a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais, pelo prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35801 Nr: 819-67.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES NORTE 

MARINGÁ LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:OAB-SP 72973, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 "[...] Isso posto, indefiro o pedido de tutela de evidência, vez que não é 

visualizável nos autos, o abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório da primeira requerida. No mais, considerando a 

designação da audiência nos autos n° 11222-78.2016.811.0015 (Código 

272248), conforme teor da certidão de p. 414 e andamento processual 

acostado à p. 415 verso, aguarde-se a devolução da referida missiva (p. 

394).Após, cumpra-se integralmente o despacho de p. 412.Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93872 Nr: 915-43.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANE RODRIGUES SETINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 VISTOS.

Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos, que a parte autora se manifestou (pp. 109 e verso), 

requerendo novo bloqueio de valores, uma vez que o medicamento Xarelto 

20 MG fora prescrito por tempo indeterminado e contínuo.

Apresentou documentos às pp. 110/115.

Pois bem. Considerando ao pedido de pp. 109 e verso, bem como a data 

(04.09.2017) da prescrição médica (p. 110/111), se faz imprescindível que 

a parte requerente comprove se permanecem as prescrições 

anteriormente indicadas (p. 110/111).

Desta feita, intime-se a Defensoria Pública, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente laudo médico e prescrição atualizada, indicando a 

necessidade de permanência do tratamento com o fármaco pleiteado, bem 

como a periodicidade que deve ser aplicada.

Tão logo apresentada a documentação acima requisitada, intime-se a parte 

requerida para que providencie o fornecimento do medicamento, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Certificado o prazo in albis, conclusos para 

análise do pedido de bloqueio de valores.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 5767-47.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ROGERIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.75. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24572 Nr: 2410-69.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE JESUINA QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Vistos.

Certifique-se acerca do prazo para a parte requerida apresentar 

alegações finais.

No mais, tendo em vista a renuncia de mandado, conforme comunicado à 

p. 556/557, intime-se a parte requerida para constituir novo patrono nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109711 Nr: 3781-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 
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OAB:18.395/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes do v. Acórdão proferido 

para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109712 Nr: 3782-72.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GILDO SCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes do v. Acórdão proferido 

para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23899 Nr: 1736-91.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NORBERTO MÜLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação do exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80033 Nr: 4075-81.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA-BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTO BLOCCO IND. E COM. DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME, IVANO BALENA, IVO BALENA, 

BERNADETE LOURDES BROETTO BALENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN 

- OAB:16.668-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes acerca da 

ultimação dos atos processuais de penhora e de avaliação conforme fls. 

86 e 134-140. Expedida a certidão para averbação da constrição procedo 

ainda a intimação do exequente para retira-la perante a secretaria desta 6ª 

vara cível, mediante apresentação do comprovante de recolhimento da 

Guia de certidão a ser emitida no site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105689 Nr: 1628-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARI NICOLI, INES NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MENDONÇA COSTA LIMA 

- OAB:14.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 383,49 

(Trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. para recolhimento da guia de 

custas judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95370 Nr: 389-52.2012.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADEMAR BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 455,23 

(Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença, para recolhimento da guia de 

custas judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93458 Nr: 131-76.2011.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALONSO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:MT/8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 453,83 

(Quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença, para recolhimento da guia de 

custas judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Segunda Entrância
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Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 011/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 004/2018(Comarca) e 

Portaria n.º 009/2018 (CIA), a qual designa a servidora, ANA CAROLINA 

ECCO STROEHER, Assessora de Gabinete I da 3ª Vara, onde se lê: a 

partir da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, lêia-se, “a 

partir da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá 

ser assinado e editado a partir da publicação desta”.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 02 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 012/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 006/2018(Comarca), a qual 

designa o servidor, LEANDRO ISIDORO BARTZ, Assessor de Gabinete II 

da 2ª Vara, onde se lê: a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, lêia-se, “a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta”.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 03 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 013/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 005/2018(Comarca), a qual 

designa a servidora, MAYSE NEVES DA SILVA, Assessora de Gabinete I 

da 2ª Vara, onde se lê: a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, lêia-se, “a partir da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta”.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 03 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 010/2018.

 O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUIBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA 

DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Rogéria Borges Ferreira, designada para 

exercer a função Gestora Judiciária Substituta, Titular da 3ª Vara, estará 

usufruindo compensatórias no período 05/03 a 09/03/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula 

funcional nº 24550, Analista Judiciário – PTJ,

 para exercer a função de Gestor Judiciário, no período de 05/03 a 

09/03/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 02 de fevereiro de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93771 Nr: 2978-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simião Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a parte (pessoalmente) informou os seus dados 

bancários nos autos para transferência, resta inviável a transferência 

para o causídico constituído. Assim, determino a expedição de alvará em 

nome do próprio exequente.

 Quanto aos honorários advocatícios, deve o alvará ser expedido em 

nome do advogado, eis que tal verba lhe pertence.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001005-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VERISSIMO VELOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS OAB - GO38882 (ADVOGADO)

AMILLA LOPES DA SILVA OAB - GO33457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MELO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA PJE: A notificação do 

advogado da parte embargante de que, conforme determinação judicial (ID 

nº 11968507), a petição de embargos, bem como os documentos que o 

acompanham, foram excluídos dos autos. ÁGUA BOA, 5 de março de 
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2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: AV. JÚLIO CAMPOS, 390, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34681694

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000222-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiênciaa 

designada nos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audiência 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da audi~encia 

designada nos autos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 4322-95.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, este Juízo ACOLHE a impugnação da autarquia ré 

às fls. 39/42-v e, consequentemente, HOMOLOGA o cálculo apresentado 

às fls. 41/42-v.Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV 

observando-se as formalidades de praxe. Com a resposta do ofício e, 

sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia em favor do credor. Com a expedição, INTIME-SE 

a parte autora para levantamento do alvará, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.Às 

providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37862 Nr: 2464-68.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedi Lorenzon Olsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de execução proposta pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do 

débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.
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Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

execução nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87645 Nr: 2089-96.2013.811.0021

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Franklin Ramos de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - 

OAB:7198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Vistos e etc...

No que pertine a alegação do impugnante de que a dívida já foi paga, 

percebo que tal alegação já foi afastada no processo em apenso, assim 

valho-me da fundamentação aliunde para novamente afastar tal 

requerimento.

No que pertine ao pedido de provas, postergo sua análise para após o 

retorno da diligência do oficial de justiça em apenso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90661 Nr: 530-70.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Lima de Souza, Geraldo de Souza Satel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Sobrinho da Silva, José Henrique Neves 

Morales, JUSSARA DE CARVALHO MORALES, Maria Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Vistos etc.,

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.

Custas, caso devidas, e honorários conforme acordado

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32779 Nr: 1784-20.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gunsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:OAB/MT 13.604-A

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de execução proposta pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do 

débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

execução nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 6029-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNA-SE a audiência anteriormente agendada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 17h20min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

2 – INTIMEM-SE as partes da nova data, devendo ser observadas as 

advertências da decisão retro.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 3100-73.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.

Custas, caso devidas, e honorários conforme acordado

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6316 Nr: 370-31.2003.811.0021

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo REQUERIDO, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada, em especial porque a mesma 

não reconheceu o suposto pagamento da dívida advinda de título 

executivo judicial com trânsito em julgado.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados aplicando o direito ao caso concreto, de modo que inexistem 

os citados vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo 

meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Noutro giro, percebo que o requerido requer nova avaliação do bem 

penhorado em folhas 797 a 804, assim, considerando que a avaliação 

ocorreu no ano de 2014, percebo que é possível que o bem tenha se 

valorizado, assim, DEFIRO o pedido do requerido e determino nova 

avaliação a ser feita por meio de oficial de justiça.

Após a apresentação da avaliação, vistas as partes para manifestação no 

prazo sucessivo de 15 dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027820 Nr: 314-70.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Nascimento de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Ribeiro da Silva, Emerson do 

Nascimento Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rodrigues de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 15.419-O, Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNA-SE a audiência anteriormente agendada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 09h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

2 – INTIMEM-SE as partes da nova data, devendo ser observadas as 

advertências da decisão retro.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027820 Nr: 314-70.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiane Nascimento de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Ribeiro da Silva, Emerson do 

Nascimento Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rodrigues de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 15.419-O, Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 1 – Considerando a certidão acostada à fl. 63, em que noticia a 

transferência do requerido para a cidade de Tangará da Serra/MT, diante 

da natureza itinerante das cartas precatórias, consoante dispõe o art. 262 

do CPC, ENCAMINHE-SE a missiva para o referido Juízo a fim de que 

possa dar o seu cumprimento.

 2 – Em tempo, REVOGA-SE o despacho à fl. 62.

 3 – CONSIGNEM-SE as homenagens de estilo.

 4 – CUMPRA-SE, observando-se as disposições da CNGC.

 Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34372 Nr: 3383-91.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rubens Thiesen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Katia Dianne Camargo - OAB:OAB/GO 31.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28708 Nr: 3169-37.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Dourada Ltda, Luiz Paulo 

Martins, Wender Luiz de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Vistos etc.,

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do Código de Processo Civil.
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Custas, caso devidas, e honorários conforme acordado

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 2841-44.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Neres Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:11784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta 

demanda, frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, 

art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 1384-74.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margot Maria Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Rodrigues Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Darolt Salazar - 

OAB:OAB/MS 13.208

 Vistos e etc...

Considerando os embargos de declaração existentes nos autos (fls. 

1302), intime-se o credor para manifestação no prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90033 Nr: 15-35.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Alves Fernandes - 

OAB:16.854 GO, LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196, Vitor 

Lima de Arruda - OAB:OAB/MT16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Reis de Arruda 

Latorraca - OAB:15.767-0/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 12-52.1992.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Valderi José Cecatto, Albino 

Ceccatto, Altair Luiz Cecatto, Leonides Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Neri 

Cecatto, Antônio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan 

- OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistoa e etc...

Proceda-se a mudança de advogado tal como requerido, após vistas ao 

exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 1848-30.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roas da Silva - 

OAB:OAB/MG 98.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos 

expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105589 Nr: 5532-84.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNA-SE a audiência anteriormente agendada para o dia 11 de abril 

de 2018, às 10h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

2 – INTIMEM-SE as partes da nova data, devendo ser observadas as 

advertências da decisão retro.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - 

OAB:MT-12.498-B

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a juntada de extrato detalhado de sua conta bancária (conta 

corrente e poupança), referente ao mês de dezembro/2017.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4752-13.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME, JOSÉ LUIS MENDES PERES, Fabricio Mendonça 

Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das 

correspondências devolvidas de fls. 65/67, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 2053-93.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Rosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denizard Augusto Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Junqueira de Paiva - 

OAB:30765/GO, Rossini Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes do auto de 

Avaliação de fls. 126 para, querendo, se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 2349-76.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Na certidão acostada à fl. 68, nota-se que a Secretaria deste Juízo 

determinou a intimação do exequente acerca dos honorários periciais 

indicados à fl. 63, porém, na decisão acostada à fl. 61 foi atribuído o ônus 

em face do impugnante/executado.

 Diante do equívoco ocorrido, INTIME-SE o executado/impugnante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento dos honorários 

periciais (fl. 63), sob pena de preclusão.

 No mais, cumpram-se as demais deliberações da decisão à fl. 61.

Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37637 Nr: 2239-48.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzato - OAB:OAB/PR 

15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução aforada pelos requerentes, pelos 

argumentos expostos na prefacial.

Foram realizadas todas as diligências possíveis para tentar a localização 

dos bens do requerido, mas as mesmas foram infrutíferas, assim, foi 

determinada à manifestação da parte requerente, mas essa se manteve 

inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34370 Nr: 3381-24.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda., Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Gustavo Toldo, Rogerio Carvalho do 

Nascimento, Farmer Primabay Defensivos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, Jose Jorge Themer - OAB:94253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição e 

documentos de fls. 292/320, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 31513 Nr: 513-73.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Zamboni, Eloy Lucia Zamboni, Jandir Luiz 

Zamboni, Zélia Maria Lima Zamboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres ou documentos 

elucidativos concernentes à liquidação do título executivo judicial, 

conforme determinado às fls. 537/539.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116288 Nr: 6347-47.2016.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da carta precatória 

devolvida de fls. 64/66, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89823 Nr: 4124-29.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ana Maria da Conceição Souza, Albino 

Rodrigues da Silva, Espólio de Alcântara Marques Palmeira, Joana Luiza 

Palmeira, Almeir Luiz de Souza, Altamiro Martins dos Santos, Espólio de 

João Miguel Martins, Cicero Martins, Antonio Lopes Vilela, Moacir Pires de 

Oliveira, Cairo Roberto dos Santos, Alan Kardec Valim, Terezinha de 

Jesus Brandão Calil, Ronaldo de Sousa e Silva, Cicero Rodrigues da Silva, 

Sidney Trevisan, Espólio de Nelson Pereira Magalhães, Enilton Pereira 

Magalhães, Jorge Rodrigues da Silva, Maria da Conceição Rodrigues da 

Silva, Antonio Rodrigues da Silva, Batista Rodrigues da Silva, João 

Rodrigues da Silva, Lourdes Maria da Conceição, Gabriel Rodrigues da 

Silva, Adalto Rodrigues da Silva, Valdemar Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 Forte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de interesse 

processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENAM-SE os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais. No que tange aos 

honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, bem 

como ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em 

consideração também à autonomia do litisconsórcio, CONDENA-SE os 

autores ao pagamento de verba honorária em favor do réu 

correspondente 10 % sobre o valor de cada prestação individualizada na 

forma pretendida nesta demanda. Diante da ocorrência da extinção do 

feito, PROCEDA-SE à devolução do numerário depositado em Juízo em 

favor do executado.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias, mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 530-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt, MARISA SAEDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da manifestação do 

Perito de fls. 649/650.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 2226-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eduardo Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Gonçalves de Aquino - 

OAB:116.353 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Impugnação em face de Execução de Honorários interposta 

por MARCOS EDUARDO BORGES GUIMARÃES, em desfavor de MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o impugnante, preliminarmente, que o exequente é parte ilegítima e, 

no mérito, alega excesso de execução.

A parte autora, ao se manifestar, pugnou pelo afastamento da impugnação 

e prosseguimento do feito (fls. 289/289-v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

2. Preliminarmente, alega o impugnante que a pessoa jurídica, ora 

exequente, foi tão somente citada no decorrer do processo, não havendo 

instrumento procuratório dando-lhe poderes, de modo que é parte ilegítima 

para a cobrança de honorários advocatícios.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, pois consta nos autos 

substabelecimento outorgando poderes à sociedade de advogados, ora 

exequente, consoante fl. 124, de modo que não há que se falar em 

ilegitimidade ativa.

Diante disso, afasto a preliminar arguida.

No mérito, alega a impugnante que há excesso de execução, 

considerando que a condenação em 10% do valor da causa refere-se aos 

dois requeridos, de modo que só diz respeito ao exequente 5% do valor 

da causa, que equivale ao montante de R$ 1.926,00 (mil novecentos e 

vinte e seis reais).

De fato, ao julgar improcedentes os pedidos, o magistrado condenou a 

parte autora ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de 

honorários advocatícios, de modo que incumbe ao exequente o percentual 

de 5% do valor devido.

3. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação formulada pela parte 

executada, reconhecendo o excesso de execução, para determinar o 

pagamento do percentual de 5% do valor da causa, a título de honorários 

advocatícios para o impugnante.

Proceda-se com o cumprimento da decisão de fl. 28, atualizando o 

percentual devido para 5% do valor da causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33593 Nr: 2602-69.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Achilles Roberto Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada para 

responder ao recurso de apelação de fls. 193/207, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105013 Nr: 5227-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo REQUERENTE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 Realizados alguns atos e devidamente intimado, as partes concordaram 

com os cálculos apresentados pelo INSS.

Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Ante o exposto:

1 – Este Juízo HOMOLOGA os cálculos à fl. 76/81.

2 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37861 Nr: 2463-83.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Sturmer Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 267-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fulanetti, Erico Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hadginton Eugenio da Silva, OTACÍLIO 

CAMPOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença cujo requerente não efetuou o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no ponto, percebo que a 

despeito de que no processo de conhecimento o requerente tenha 

conseguido os benefícios da justiça gratuita, tal decisão foi dada há 8 

anos, me parecendo óbvio que as condições financeiras da parte devem 

ter mudado.

Esclareço que se trata de outra fase do processo e que por isso incidem 

novas custas e que a declaração de hipossuficiência do autor, deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte.

Ressalto que o parágrafo único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser 

interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da Constituição Federal, que 

prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovem insuficiência de recursos", pois é a lei que deve ser 

interpretada de acordo com a Constituição e não o contrário.

 Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado e extinção do processo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29153 Nr: 3612-85.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:a)Cite-se 

o executado para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o valor referente aos 

03 (três) últimos meses, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto judicial do título executivo judicial e de 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, 

CPC).b)Conste no mandado de citação as seguintes advertências: i) 

somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar justificará o inadimplemento; ii) se a parte executada não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua 

prisão, em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses; iii) o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo; iv) o cumprimento 

da pena, por sua vez, não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.c)Advirta-se, ainda, ao executado 

acerca da possibilidade de protesto caso não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem como quanto a possibilidade de 

remessa dos autos ao Ministério Público para apuração crime de 

abandono material (art. 532, NCPC).d)Em seguida, com ou sem 

manifestação do executado, abra-se vista à Defensoria Pública.e)Após, 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100351 Nr: 2428-84.2015.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPM, BVPM, Letícia Pereira Macedo, WAMJ, JGPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

2. Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior 

no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para 

protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3. Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 34504 Nr: 3515-51.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Lourenço dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Posto isto, indefiro o pedido de reestabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, por considerar que o pedido extrapola a 

matéria discutida nos autos, nos termos do § 9º, do art. 60, da Lei nº 

8.213/91.Intimem-se as partes acerca da presente decisão.Após, não 

havendo outra providência, retornem os autos ao arquivo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 207-12.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição e 

documentos de fls. 172/177, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028659 Nr: 860-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZdA, Tais Zerger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Omelio Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 1028659

DECISÃO

1 – Em análise a missiva, verifica-se se trata de medida em que visa a 

inquirição de uma testemunha, razão pela qual REVOGO a decisão à fl. 12.

 2 – Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado.

2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução.

 3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o 

dia 12 de abril de 2018 às 15h00min (MT) para realização de audiência.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações.

5 – Às providências.

Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103945 Nr: 4709-13.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, Vanilde Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidiney Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de fls. 69, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 816-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para se 

manifestarem nos autos, no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo de fls. 

483/505.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84328 Nr: 3167-62.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106112 Nr: 312-71.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, no percentual 

de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do 

NCPC.JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base 

no artigo 487, inciso I, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31723 Nr: 723-27.2010.811.0021
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Knob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partesa para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo apresentado 

nos autos (fls. 465/500).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84473 Nr: 3313-06.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 503-29.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Freimuller, Enio Aurelio Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos solicitados pelo 

perito nomeado, conforme se vê às fls. 604/605, necessários para 

realização da perícia determinada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88900 Nr: 3278-12.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Franco de Arruda, Marcelo Borges 

Franco de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agropastoril Ltda, Fausto Martins Borba 

Junior, Fabio Espindola Borba, Aline Espindola Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz Lima do Amaral 

Furlan - OAB:43543/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz da Cunha - 

OAB:12111/MT, Paulo de Tarso Guimarães Vitoi - OAB:16.856/GO, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:4454-A, Tulio Mortoza Lacerda - 

OAB:15039/MT

 Vistos e etc...

Sem prejuízo de outras deliberações percebo que assiste razão ao 

requerido no que pertine a alegação de incorreção do valor da causa.

Ao analisar detidamente os fatos, percebo que se trata de ação 

reivindicatória, assim, nos termos do Art. 292 IV do CPC, o valor da causa 

deve ser o valor da área, logo, determino que o requerente realize o 

aditamento da inicial e informe o valor real da causa e efetue o pagamento 

das custas devidas, no prazo legal, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Por fim, esclareço ao requerente que desde o novo CPC a impugnação ao 

valor da causa é realizada em preliminar de contestação, nos termos do 

Art. 293 do CPC.

Caso transcorrido in albis o prazo legal, certifique-se e conclusos.

Caso realizado o aditamento, intimem-se os requeridos para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103848 Nr: 4669-31.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial e Pastoril Nativa S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Antônio Ferreira, BANCO CNH 

CAPITAL S/A, Agropecuaria São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:9030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39274

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos informando endereço atualizado da procuradora Ana 

Paula Monção Oliveira, tendo em vista de que a Carta Precatória de 

Citação expedida para a Comarca de São Paulo encaminhada para as 

providências retornou tendo como motivo "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110578 Nr: 2761-02.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA, AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744, Rilis 

Evangelista de Oliveira - OAB:12346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do(a) 

oficial de justiça de fls. 63, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84162 Nr: 3001-30.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31497 Nr: 497-22.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Naibo, Albertina Naibo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo apresentado 

pelo perito (fls. 659/688).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105936 Nr: 200-05.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:1678/BA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para indicar 

nos autos dados bancários (Conta, Agência, nome e CPF do titular)para 

levantamento do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99091 Nr: 1727-26.2015.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Silveira, Tilma Bene, Lidia Rosa 

Maracaipe, Luciano D. Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 DECISÃO

 1 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento de 

ambas as partes a fim de colher elementos probatórios quanto aos pontos 

controvertidos indicados na decisão saneadora, observando-se à 

distribuição do ônus da prova, revela-se necessária à realização de 

audiência instrutória.

Desta feita, este Juízo DEFERE a produção de prova oral consistente no 

depoimento pessoal das partes e a inquirição de testemunhas.

 2 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

abril de 2018 às 16h45min, horário oficial de Mato Grosso

 3 – Considerando o fato de que a autora apresentou rol de testemunhas 

na petição inicial, INTIME-SE a ré para que apresente o referido documento 

no prazo de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte ré informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que 

deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

Por sua vez, INTIME-SE pessoalmente a ré e as testemunhas arroladas 

pela autora por Oficial de Justiça, nos termos do art. 455, §4º, inciso IV do 

CPC.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93879 Nr: 3067-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Batista de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sales Pereira Empreendimento Imobiliário Ltda, 

Geraldo Martins Ramos, Olegário Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das certidões informando a não localização dos requeridos (fls. 

88/89), intime-se a parte autora para que apresente novos endereços, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111737 Nr: 3473-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fatima Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovaci Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente, a parte requerente postulou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do expresso pedido da parte requerente, mister a extinção deste 

processo face à desistência.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários diante dos benefícios da justiça gratuita.

 Após arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116440 Nr: 6453-09.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 Código n. 116440

DESPACHO

 1 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento de 

ambas as partes a fim de colher elementos probatórios quanto aos pontos 

controvertidos indicados na decisão saneadora, observando-se à 

distribuição do ônus da prova, revela-se necessária à realização de 

audiência instrutória.

Desta feita, este Juízo DEFERE a produção de prova oral consistente no 

depoimento pessoal das partes e a inquirição de testemunhas.

 2 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

abril de 2018 às 15h20min, horário oficial de Mato Grosso

 3 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 
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e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114383 Nr: 4996-39.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LUIZ DARIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos etc.

Intime-se o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e 

honorários, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, nos termos do Art. 523 § 3o do 

CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84157 Nr: 2996-08.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37864 Nr: 2466-38.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Regina Sousa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação 

de pagamento, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1622-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geny da Graça Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida 

- OAB:9.724/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder o recolhimento do pagamento das 

Custas e Taxa Judiciária conforme boleto de fls. 07 e 09 e juntar o 

respectivo comprovante nos autos, conforme determinado às fls. 65, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à cobrança, via Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112088 Nr: 3671-29.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI LUIZ DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3556/B, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos e etc...

Ao credor para manifestação no prazo legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 4363-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

o que entender de direito visando ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo por reputar a sua inércia.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 23 de fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89919 Nr: 4212-67.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena, Weyla Rosicler da Silva 

Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da carta 

precatória devolvida de fls. 140/141, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-69.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE STACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)
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DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NERI STEFFENON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

ELEONORA BISSOLOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo de 30 (trinta ) dias , sem impugnação a execução 

pelos executados. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 TELEFONE: (66) 

34682298

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010301-62.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE DOS SANTOS GONCALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos afim de 

intimar o advogado do embargante para efetuar o pagamento das custas 

processais no valor de R$ 800,00 ( oitocentos reais ), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de incluir em protesto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-83.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARUFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. R. GRACIANO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE ARAUJO OAB - SP67049 (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010319-83.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: RICARDO 

BARUFI Tratam-se os presentes autos de execução/processo em fase 

executiva onde, desentranhado o mandado de citação para a efetivação 

da penhora, sobreveio informações do Oficial de Justiça no sentido de que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor. 

O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é 

claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo 

bens penhoráveis de propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, 

eventualmente remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do 

exposto, em razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo 

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, 

parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos 

do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando que o 

feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a 

devolução de documentos à parte exequente. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-83.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OMAR PICHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010125-83.2016.8.11.0021 REQUERENTE: LUIZ OMAR PICHETTI 

REQUERIDO: AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico que a matéria de fato está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos 

e para evitar a pratica de atos inúteis ou protelatórios e conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito, nos 

termos do art. art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ OMAR PICHETTI em face de 

AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve sua imagem e reputação abalada devido a 

diversos comentários negativos na intenção de macular seu nome e sua 

qualificação profissional veiculados no site de notícias da empresa 

reclamada. No mérito, a reclamada sustenta que os comentários 

existentes na matéria veiculada não são ofensivos e muito menos 

caluniosos, uma vez que expõe o direito dos cidadãos de criticar e opinar, 

sendo que nem mesmo cita nomes. Pois bem, ao analisar detidamente os 

presentes autos, verifico que o direito não milita em favor do reclamante, 

pois as provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstrar a 

extensão do suposto dano suportado e assim permitir um posicionamento 

deste juízo. Assim, não foi capaz de provar os fatos constitutivos de seu 

direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do NCPC. Ademais, 

o ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante as alegações do reclamante, 

entendo que a reclamada não concorreu e muito menos permitiu a prática 

de nenhum ato ilícito, pois os comentários inseridos em seu site 

correspondem ao direito básico do cidadão de livre manifestação do seu 

pensamento, nos termos do art. 5º, inciso IV da Constituição Federal. 

Aliás, a respeito deste tema o STJ firmou a seguinte jurisprudência: 

“EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTEÚDO DA 

INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: NOTÍCIA E CRÍTICA. JORNALISTA NO 

EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. ANIMUS NARRANDI. NOTÍCIA QUE 

VEICULA FATO VERÍDICO SEM EXTERNAR JUÍZO DE VALOR. 

MAGISTRADO, AGENTE POLÍTICO, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

JUDICANTE. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. INTERESSE PÚBLICO 

INERENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA E PRIVACIDADE EM 

DETRIMENTO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E 

DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O STF, no 

julgamento da ADPF n. 130/DF, declarou que a Lei de Imprensa não foi 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Em razão disso, embora 

o julgado tenha efeitos ex tunc, vem o STJ moderando o conhecimento dos 

recursos especiais que têm como fundamento os dispositivos dessa Lei, 

haja vista que, em momento anterior, a referida norma tinha incidência 

regular, salvo, é claro, os artigos que expressamente tiveram sua eficácia 

comprometida, em sede de liminar, na mesma ADPF. As premissas foram 

assentadas no julgamento do REsp 945.461/MT (Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 26/05/2010). 2. No 

caso, a Lei de Imprensa não foi utilizada como fundamento do v. acórdão 

recorrido. Ao revés, quando mencionado, o referido diploma legal foi 

mencionado apenas para afastar a "limitação prevista na Lei n. 5.250/67 

(Lei de Imprensa), porque os dispositivos que tratam da questão não 

foram recepcionados pela Constituição da República, sendo nesse sentido 

a Súmula n. 281, do Superior Tribunal de Justiça"; portanto, os dispositivos 

suscitados não rendem ensejo à apreciação do especial por esses 

fundamentos. 3. Conforme se extrai do art. 93, IX, da Constituição Federal, 

o Poder Judiciário, visando garantir a efetividade de sua atuação em favor 

do Estado de Direito e na defesa da Constituição, torna público seus 

julgamentos, salvo exceções legais, justamente em busca da orientação, 
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aceitação, fiscalização e respeito, por todos, de suas decisões, 

notadamente a opinião pública. É de ver que, justamente em razão disso, é 

ínsito da atividade judicante o interesse público, sendo fato da vida social 

de interesse geral da coletividade, notadamente por afetar um número 

grande de cidadãos. 4. Na hipótese, houve a narração fiel, com riqueza de 

detalhes, dos fatos ocorridos em sessão pública de julgamento na 14ª 

Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum 

juízo de valor, valendo-se de informações obtidas por meio lícito e não 

tendo sido imputado ao recorrido conduta ofensiva alguma, não se 

empregando nenhuma forma de adjetivação que o denegrisse, nem que 

extrapolasse, a meu juízo, o animus narrando. Ademais, não se verificou 

nenhum abuso do direito por parte do jornalista, mas tão somente o 

exercício regular de um direito. 5. Recursos especiais providos.” DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No tocante ao pedido contraposto formulado pela 

reclamada para condenação do reclamante a título de danos morais e 

materiais, tenho que não merece acolhimento, pois inobstante os fatos 

narrados na exordial do reclamante não ensejarem a procedência de 

qualquer pleito de cunho indenizatório, constitui como exercício regular de 

direito de ação. Em situação semelhante, alguns tribunais pátrios vem 

firmando o seguinte entendimento: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DANO 

MORAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. Não tendo o autor demonstrado a 

existência de danos morais passíveis de indenização em decorrência do 

ajuizamento de ações judiciais, de rigor o não provimento do recurso. 

Encontrado em: 35ª Câmara de Direito Privado 10/02/2011 - 10/2/2011 

Apelação APL 9116149482008826 SP 9116149-48.2008.8.26.0000 

(TJ-SP) Clóvis Castelo TJ-SP - Apelação APL 9116149482008826 SP 

9116149-48.2008.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação: 10/02/2011” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS PROPOSTAS PELO RECLAMANTE, bem como a IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELO 

RECLAMADO, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 02 de Outubro de 

2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-09.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-09.2016.8.11.0021 REQUERENTE: CLEIA BATISTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CLEIA BATISTA DOS SANTOS em face de MUNICIPIO DE NOVA NAZARE, 

onde a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a 

inclusão de seu nome no cadastro nacional de proteção ao crédito (SPC) 

em razão da conduta do requerido, quais sejam, por não repassar a 

instituição bancária (CEF) os descontos referentes a um empréstimo 

realizado juntos à esta, tendo em vista ser funcionária pública do 

município, pugnando assim pela reparação por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. Em sua defesa, o requerido aduz que 

não concorrera para a ocorrência de qualquer dano, não podendo assim 

ser responsabilizado por ato que competia a Caixa Econômica federal, ou 

seja, não existe qualquer erro ou culpa por parte do Município, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Da análise dos 

autos, concluo que o direito não milita em favor da Requerente; verifico 

que a mesma não obteve êxito em comprovar o dano moral alegado, isto é, 

se foi exposta a dor, sofrimento ou a exposição indevida em face de uma 

situação constrangedora. Há que se ressaltar que o Juiz quando da 

avaliação do dano moral, deve medir o grau de sequela produzido, a 

humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do 

ofendido, o cargo por ele exercido e a repercussão negativa em suas 

atividades, para que, posteriormente saiba dosar com justiça a 

condenação do ofensor. In casu, apesar de ter a Requerente ter seu 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, 

restou devidamente comprovado que o requerido não concorreu em nada 

para a ocorrência do dano suportado pela autora, mas sim a CEF (Caixa 

Econômica Federal), pois o requerido logrou êxito em modificar os direitos 

da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Verifica-se no 

caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do 

homem comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam 

desconforto, aborrecimentos; entretanto, não ensejam qualquer espécie 

de indenização, especialmente a referente ao dano moral. Ademais, a 

jurisprudência pátria vem firmando entendimento que a culpa nessas 

situações é da entidade bancária, a saber: “Ementa: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES GERADO POR CULPA EXCLUSIVA DA 

ENTIDADE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. 1- A 

relação entre a CEF e seus clientes é uma relação de consumo, estando 

sujeita, portanto, às normas de proteção e defesa do consumidor (art. 3º 

do CDC ). Assim, a responsabilidade da CEF pela reparação dos danos 

causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, por não 

fornecer a segurança esperada, é objetiva, de forma que ela só não será 

responsabilizada quando provar a inexistência do defeito ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC ). 2- A concessão 

de empréstimo consignado e a emissão de talonário de cheques a terceiro 

ocorreram em função de falha no serviço prestado pela instituição 

financeira, configurando a responsabilidade da CEF pelo dano dali 

decorrente. Não há que se falar em falta de plausibilidade da pretensão 

autoral por ausência de prova de repercussão do fato ou dos prejuízos 

causados ao Autor. 3- O quantum fixado para indenizar os danos morais 

advindos das falhas acima mencionadas não pode configurar valor 

exorbitante que venha a caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem valor irrisório, a descaracterizar o seu caráter punitivo para a Ré e 

compensatório para a vítima. 4- O ilícito que gerou o dano, além de 

corriqueiro, não repercutiu além da esfera individual do autor. Assim, as 

circunstâncias da lide não respaldam o acolhimento de pedido 

indenizatório em patamar tão elevado, o que representaria um claro 

desequilíbrio entre o binômio compensação-penalidade. 5- Levando-se em 

consideração a gravidade da situação, no contexto em que inserida, a 

repercussão que teve o ato praticado, e as características pessoais da 

vítima, o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 6- Recurso desprovido. Sentença confirmada. TRF-2 - AC 

APELAÇÃO CIVEL AC 200850010077383 (TRF-2) Data de publicação: 

02/06/2012” Daí porque se conclui que a pretensão formulada nos autos 

não enseja a reparação por danos morais, pois o requerido não concorreu 

para a prática do evento danoso. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEIA BATISTA DOS SANTOS em face do 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ-MT, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 6 de Outubro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 
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registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de outubro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCSYSTEM MONITORES DE PLANTIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA OAB - PR57417 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASTRO VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001059-67.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

MARCSYSTEM MONITORES DE PLANTIO LTDA - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDUTI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA AFONSO MENDES FERREIRA OAB - GO37503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000785-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO 

PEDUTI NETO O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 2 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ULLRICH - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA THOME LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000566-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALLAN ULLRICH - ME 

REQUERIDO: MECANICA THOME LTDA - ME Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 

forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 11 de julho de 2017 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS ETC... HOMOLOGO a sentença 

de lavra do Juiz Leigo para que surtam os efeitos legais. Cumpra-se a 

CNGC. ÁGUA BOA, 31/07/2017. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010301-62.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE DOS SANTOS GONCALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010301-62.2016.8.11.0021 EMBARGANTE: 

CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 

e claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a 

quaisquer das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se 

pelo termo de audiência de conciliação carregado no sistema que a parte 

requerente, mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não 

compareceu e sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do 

processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 3 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-83.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARUFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. R. GRACIANO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE ARAUJO OAB - SP67049 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010319-83.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: RICARDO 

BARUFI Tratam-se os presentes autos de execução/processo em fase 

executiva onde, desentranhado o mandado de citação para a efetivação 

da penhora, sobreveio informações do Oficial de Justiça no sentido de que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor. 

O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é 

claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo 

bens penhoráveis de propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, 

eventualmente remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do 

exposto, em razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo 

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, 

parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos 

do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando que o 

feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a 

devolução de documentos à parte exequente. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-83.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OMAR PICHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010125-83.2016.8.11.0021 REQUERENTE: LUIZ OMAR PICHETTI 

REQUERIDO: AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico que a matéria de fato está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos 

e para evitar a pratica de atos inúteis ou protelatórios e conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito, nos 

termos do art. art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ OMAR PICHETTI em face de 

AGUA BOA NEWS COMUNICACAO LTDA - ME, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve sua imagem e reputação abalada devido a 

diversos comentários negativos na intenção de macular seu nome e sua 

qualificação profissional veiculados no site de notícias da empresa 

reclamada. No mérito, a reclamada sustenta que os comentários 

existentes na matéria veiculada não são ofensivos e muito menos 

caluniosos, uma vez que expõe o direito dos cidadãos de criticar e opinar, 

sendo que nem mesmo cita nomes. Pois bem, ao analisar detidamente os 

presentes autos, verifico que o direito não milita em favor do reclamante, 

pois as provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstrar a 

extensão do suposto dano suportado e assim permitir um posicionamento 

deste juízo. Assim, não foi capaz de provar os fatos constitutivos de seu 

direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do NCPC. Ademais, 

o ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante as alegações do reclamante, 

entendo que a reclamada não concorreu e muito menos permitiu a prática 

de nenhum ato ilícito, pois os comentários inseridos em seu site 

correspondem ao direito básico do cidadão de livre manifestação do seu 

pensamento, nos termos do art. 5º, inciso IV da Constituição Federal. 

Aliás, a respeito deste tema o STJ firmou a seguinte jurisprudência: 

“EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTEÚDO DA 

INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: NOTÍCIA E CRÍTICA. JORNALISTA NO 

EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. ANIMUS NARRANDI. NOTÍCIA QUE 

VEICULA FATO VERÍDICO SEM EXTERNAR JUÍZO DE VALOR. 

MAGISTRADO, AGENTE POLÍTICO, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

JUDICANTE. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. INTERESSE PÚBLICO 

INERENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA E PRIVACIDADE EM 

DETRIMENTO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E 

DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O STF, no 

julgamento da ADPF n. 130/DF, declarou que a Lei de Imprensa não foi 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Em razão disso, embora 

o julgado tenha efeitos ex tunc, vem o STJ moderando o conhecimento dos 

recursos especiais que têm como fundamento os dispositivos dessa Lei, 

haja vista que, em momento anterior, a referida norma tinha incidência 

regular, salvo, é claro, os artigos que expressamente tiveram sua eficácia 

comprometida, em sede de liminar, na mesma ADPF. As premissas foram 

assentadas no julgamento do REsp 945.461/MT (Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 26/05/2010). 2. No 

caso, a Lei de Imprensa não foi utilizada como fundamento do v. acórdão 

recorrido. Ao revés, quando mencionado, o referido diploma legal foi 

mencionado apenas para afastar a "limitação prevista na Lei n. 5.250/67 

(Lei de Imprensa), porque os dispositivos que tratam da questão não 

foram recepcionados pela Constituição da República, sendo nesse sentido 

a Súmula n. 281, do Superior Tribunal de Justiça"; portanto, os dispositivos 

suscitados não rendem ensejo à apreciação do especial por esses 

fundamentos. 3. Conforme se extrai do art. 93, IX, da Constituição Federal, 

o Poder Judiciário, visando garantir a efetividade de sua atuação em favor 

do Estado de Direito e na defesa da Constituição, torna público seus 

julgamentos, salvo exceções legais, justamente em busca da orientação, 

aceitação, fiscalização e respeito, por todos, de suas decisões, 

notadamente a opinião pública. É de ver que, justamente em razão disso, é 

ínsito da atividade judicante o interesse público, sendo fato da vida social 

de interesse geral da coletividade, notadamente por afetar um número 

grande de cidadãos. 4. Na hipótese, houve a narração fiel, com riqueza de 

detalhes, dos fatos ocorridos em sessão pública de julgamento na 14ª 

Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum 

juízo de valor, valendo-se de informações obtidas por meio lícito e não 
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tendo sido imputado ao recorrido conduta ofensiva alguma, não se 

empregando nenhuma forma de adjetivação que o denegrisse, nem que 

extrapolasse, a meu juízo, o animus narrando. Ademais, não se verificou 

nenhum abuso do direito por parte do jornalista, mas tão somente o 

exercício regular de um direito. 5. Recursos especiais providos.” DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No tocante ao pedido contraposto formulado pela 

reclamada para condenação do reclamante a título de danos morais e 

materiais, tenho que não merece acolhimento, pois inobstante os fatos 

narrados na exordial do reclamante não ensejarem a procedência de 

qualquer pleito de cunho indenizatório, constitui como exercício regular de 

direito de ação. Em situação semelhante, alguns tribunais pátrios vem 

firmando o seguinte entendimento: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DANO 

MORAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. Não tendo o autor demonstrado a 

existência de danos morais passíveis de indenização em decorrência do 

ajuizamento de ações judiciais, de rigor o não provimento do recurso. 

Encontrado em: 35ª Câmara de Direito Privado 10/02/2011 - 10/2/2011 

Apelação APL 9116149482008826 SP 9116149-48.2008.8.26.0000 

(TJ-SP) Clóvis Castelo TJ-SP - Apelação APL 9116149482008826 SP 

9116149-48.2008.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação: 10/02/2011” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS PROPOSTAS PELO RECLAMANTE, bem como a IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELO 

RECLAMADO, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 02 de Outubro de 

2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-09.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-09.2016.8.11.0021 REQUERENTE: CLEIA BATISTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CLEIA BATISTA DOS SANTOS em face de MUNICIPIO DE NOVA NAZARE, 

onde a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a 

inclusão de seu nome no cadastro nacional de proteção ao crédito (SPC) 

em razão da conduta do requerido, quais sejam, por não repassar a 

instituição bancária (CEF) os descontos referentes a um empréstimo 

realizado juntos à esta, tendo em vista ser funcionária pública do 

município, pugnando assim pela reparação por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. Em sua defesa, o requerido aduz que 

não concorrera para a ocorrência de qualquer dano, não podendo assim 

ser responsabilizado por ato que competia a Caixa Econômica federal, ou 

seja, não existe qualquer erro ou culpa por parte do Município, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Da análise dos 

autos, concluo que o direito não milita em favor da Requerente; verifico 

que a mesma não obteve êxito em comprovar o dano moral alegado, isto é, 

se foi exposta a dor, sofrimento ou a exposição indevida em face de uma 

situação constrangedora. Há que se ressaltar que o Juiz quando da 

avaliação do dano moral, deve medir o grau de sequela produzido, a 

humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do 

ofendido, o cargo por ele exercido e a repercussão negativa em suas 

atividades, para que, posteriormente saiba dosar com justiça a 

condenação do ofensor. In casu, apesar de ter a Requerente ter seu 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, 

restou devidamente comprovado que o requerido não concorreu em nada 

para a ocorrência do dano suportado pela autora, mas sim a CEF (Caixa 

Econômica Federal), pois o requerido logrou êxito em modificar os direitos 

da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Verifica-se no 

caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do 

homem comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam 

desconforto, aborrecimentos; entretanto, não ensejam qualquer espécie 

de indenização, especialmente a referente ao dano moral. Ademais, a 

jurisprudência pátria vem firmando entendimento que a culpa nessas 

situações é da entidade bancária, a saber: “Ementa: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES GERADO POR CULPA EXCLUSIVA DA 

ENTIDADE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. 1- A 

relação entre a CEF e seus clientes é uma relação de consumo, estando 

sujeita, portanto, às normas de proteção e defesa do consumidor (art. 3º 

do CDC ). Assim, a responsabilidade da CEF pela reparação dos danos 

causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, por não 

fornecer a segurança esperada, é objetiva, de forma que ela só não será 

responsabilizada quando provar a inexistência do defeito ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC ). 2- A concessão 

de empréstimo consignado e a emissão de talonário de cheques a terceiro 

ocorreram em função de falha no serviço prestado pela instituição 

financeira, configurando a responsabilidade da CEF pelo dano dali 

decorrente. Não há que se falar em falta de plausibilidade da pretensão 

autoral por ausência de prova de repercussão do fato ou dos prejuízos 

causados ao Autor. 3- O quantum fixado para indenizar os danos morais 

advindos das falhas acima mencionadas não pode configurar valor 

exorbitante que venha a caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem valor irrisório, a descaracterizar o seu caráter punitivo para a Ré e 

compensatório para a vítima. 4- O ilícito que gerou o dano, além de 

corriqueiro, não repercutiu além da esfera individual do autor. Assim, as 

circunstâncias da lide não respaldam o acolhimento de pedido 

indenizatório em patamar tão elevado, o que representaria um claro 

desequilíbrio entre o binômio compensação-penalidade. 5- Levando-se em 

consideração a gravidade da situação, no contexto em que inserida, a 

repercussão que teve o ato praticado, e as características pessoais da 

vítima, o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 6- Recurso desprovido. Sentença confirmada. TRF-2 - AC 

APELAÇÃO CIVEL AC 200850010077383 (TRF-2) Data de publicação: 

02/06/2012” Daí porque se conclui que a pretensão formulada nos autos 

não enseja a reparação por danos morais, pois o requerido não concorreu 

para a prática do evento danoso. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEIA BATISTA DOS SANTOS em face do 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ-MT, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 6 de Outubro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de outubro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 25/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n. º 103/2017-DF, datada de 16 de agosto 

de 2017, que designou a servidora Marilda Pereira Pedroso, matrícula 

7526, para exercer as funções de Gestora Judiciária da 1ª vara desta 

comarca, a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR a servidora SALMA CORREA DE MORAES PEREIRA, 

matrícula 2785, para exercer as funções de Gestora Judiciária da 1ª vara 

desta comarca, a partir da publicação desta.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 5 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 25/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n. º 103/2017-DF, datada de 16 de agosto 

de 2017, que designou a servidora Marilda Pereira Pedroso, matrícula 

7526, para exercer as funções de Gestora Judiciária da 1ª vara desta 

comarca, a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR a servidora SALMA CORREA DE MORAES PEREIRA, 

matrícula 2785, para exercer as funções de Gestora Judiciária da 1ª vara 

desta comarca, a partir da publicação desta.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 5 de março de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 3515-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução hipotecária proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL em desfavor 

de CARLOS ALBERTO PINTO, todos já qualificados nos autos.

À ref. 24 as partes informaram a realização de acordo extrajudicial, 

juntando-se aos autos a cópia do presente, bem como requerendo a 

extinção pelo cumprimento.

Pois bem. Da análise do referido não se verifica qualquer situação que 

obste a sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de ref. 24, que fica fazendo parte integrante da presente 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83397 Nr: 3160-97.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARCOLINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO: “Vistos. Tendo em vista a Inspeção Judicial in locu 

realizada por este Magistrado e, consoante o registrado, por não ter sido 

observado qualquer resultado útil e/ou necessidade da respectiva porta, 

por parte da Requerida, e registrando que a respectiva ação não versa 

nem sobre posse nem sobre propriedade, DEFIRO, nesta sede de 

cognição sumária, a medida liminar vindicada para DETERMINAR à 

Requerida que se abstenha de abrir a respectiva porta, por qualquer 

motivo que seja, até o final da presente ação. Desde já arbitro, à título de 

astreints, o valor de 01 (um) salário mínimo, por vez comprovadamente 

que a parte Requerida descumprir a presente decisão, ou seja, para cada 

vez que abrir a respectiva porta, levando-se em consideração, para tanto, 

a aplicação da teoria do desestímulo. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Intime-se a Requerida para, em desejando, no prazo legal, 

apresentar Contestação, sob pena de confissão, revelia, bem como de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Cumpra-se. Às 

providências, com urgência.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Jefferson Rodrigo dos Santos 

Trindade – Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo.

 Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83397 Nr: 3160-97.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARCOLINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (vinte 

e cinco reais) , conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de liminar e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54985 Nr: 664-37.2013.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCDCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52 à 56/2007 da CNGC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte autora da 

sentença, cujo final transcrevo:.."Decido. Importante consignar que o autor 

foi intimado no inicio do mês de abril de 2017, contudo, até a presente data 
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não impulsionou o feito. Interpretando a inércia como ausência 

superveniente de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI do CPC, 

EXTINGO o processo sem resolução do mérito. As custas já foram pagas. 

Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se".

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75020 Nr: 3429-73.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BORGES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o requerente, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada à Ref: 22, no prazo legal.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54720 Nr: 352-61.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Autos n. 352-61.2013.811.0020 (cód. 54720).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (fl. 112), estando o feito 

apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. 

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/03/2018, às 16 horas.3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 01 de março de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50758 Nr: 2722-81.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BORGES DO NASCIMENTO AFONSO 

& CIA LTDA EPP, CÁSSIO BORGES DO NASCIMENTO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, 

RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente e, via de conseqüência, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 16. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 39 da Lei n. 6.830/80).17. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 18. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69452 Nr: 480-76.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA REZENDE WALDSCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO45. Ante ao exposto, com supedâneo no art. 5º, inciso LXIX 

da Constituição Federal e com arrimo na Lei n. 12.016/2009 e demais 

dispositivos aventados, CONCEDO a ORDEM DE SEGURANÇA na ação 

mandamental ao impetrante, para resguardar e assegurar o direito líquido e 

certo do mesmo DETERMINANDO à autoridade coatora que proceda, 

concernente ao edital n. 01/2011, com a nomeação IMEDIATA dos 

classificados até a sexta posição, posição esta atingida por aquele, ATILA 

REZENDE WALDSCHMIDT.46. DEFIRO a medida de liminar requerida, em 

sede de reanálise, para que o Prefeito do Município de Alto Araguaia/MT 

realize as nomeações acima ventiladas, para o cargo de Controlador 

Interno do Município de Alto Araguaia/MT, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).47. Ademais, DETERMINO 

com supedâneo no art. 12, § único da indigitada lex, a remessa do feito à 

instância superior após o prazo para o manejo de eventual recurso 

voluntário, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.48. Isenção legal 

de custas, despesas e honorários sucumbenciais ut Constituição do 

Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.49. NOTIFIQUE-SE o 

Parquet acerca dos termos da sentença. 50. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 51. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 9 de janeiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23788 Nr: 1299-91.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABES ROSA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NÚBIA PANIAGO 

PEREIRA - OAB:5780/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao 

cálculo de pena expedido às fls. 872/873.

Alto Araguaia - MT, 5 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:10.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-66.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MORAIS (EXECUTADO)

 

Intimo a Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da parte requerente 

do teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como para requerer o 

que entender por direito no prazo de cinco dias.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99426 Nr: 1295-46.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO9 SILVA E 

TAQUES - OAB:17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 3042-94.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID BATISTA PEREIRA, Aldair Vieira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestaçãol. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora a pugnar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 313-37.2012.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, CLEUZA DE ARAUJO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133350 Nr: 534-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 2744-20.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO EULALIA MARIA ALVES DA SILVA, 

GONÇALINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERNTE 

PARA QUE PROCEDA A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133348 Nr: 532-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 
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valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133709 Nr: 787-95.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LORANDI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Por fim, não se pode esquecer que, como estamos em sede de 

antecipação de tutela, não há vedação para a sua análise posterior 

quando do retorno dos laudos e perícias necessárias ao deferimento do 

benefício, para não correr-se o risco de uma decisão precipitada e injusta, 

motivo pelo qual, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133565 Nr: 684-88.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA AMÉLIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

 Deixo de designar audiência de Mediação/Conciliação, tendo em vista ser 

improvável a ocorrência de acordo em demandas contra a Fazenda 

Pública.

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 30 

(trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), sob as advertências do artigo 

344, do Código de Processo Civil.

 Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133636 Nr: 733-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEUS INACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22625 Nr: 2645-21.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ORACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada 

ao advogado (fls.15) não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez 

que, no caso do outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito 

por ESCRITURA PÚBLICA, ou ASSINADA A ROGO POR INTERMÉDIO DE 

PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO.Neste 

sentido:TJ-CE - Apelação APL 00046301320158060170 CE 

0004630-13.2015.8.06.0170 (TJ-CE) - Data de publicação: 22/11/2016 

Ementa (...)INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, com 

poderes especiais para proceder levantamento de valores. Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129202 Nr: 6095-49.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133216 Nr: 445-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GOMES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Por esta razão, POSTERGO a análise para após a realização da perícia 

médica, fato que possibilitará a este Juízo melhor instrução do 

processo.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

como peritos nos autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e 
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LUIZ PRIMO LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua 

Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, 

Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 

8131-0601, independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados pelo autor, 

juntamente com cópias da petição inicial.Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82156 Nr: 3844-34.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO 

- OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17.826/A-MT

 Vistos etc.

 Com o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça compareceu a parte 

requerida às folhas 226/232 informando sobre o cumprimento da 

obrigação de pagar/fazer.

 Intimado a manifestar, a parte autora comparece às folhas 238 

requerendo o levantamento dos valores depositados, e na sequencia o 

arquivamento dos autos.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência à conta de titularidade do advogado da 

parte autora, informada às folhas 238.

 Após, ARQUIVE-SE procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133966 Nr: 959-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Ex positis, entendo que, ausentes os requisitos necessários, os fatos 

merecem maior instrução, motivo pelo qual INDEFIRO, por ora, o pedido de 

antecipação da tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do 

CPC), constando do mandado as advertências de que não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). Havendo na 

contestação alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte autora para replicar 

em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para deliberação. 

Tramita-se a ação com prioridade (art. 1.048, inc. I, do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133434 Nr: 596-50.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES MOTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106399 Nr: 5724-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 45/46, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 22 de fevereiro 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102106 Nr: 2940-09.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Sara da Silva Filiação: , brasileiro(a),

 Resumo da Incial:Sidnil Dias de Oliveira, CPF: 87404761115, RG: 

118.722.21-7 SSP MT Filiação: , brasileiro, casado, Endereço: Rua Santa 

Rita, Nº 504, Bairro: São Raimundo, Cidade: Barra do Bugres-MT., ajuizou 

Ação de Divórcio em face de Sara da Silva. Dos fatos: O requerente 

casou-se com a requerido em 24/09/2009, sob regime de comunhão 

parcial de bens, estando separados há 3(três) anos. Dos bens: Os bens 

adquirdos durante a constância do enlace já foram devididos. Do enlace 

nasceram 03 (três) filhos. Com o fulcro atural do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. " O casamento Civil pode ser disssolvido pelo 

divórcio." DO PEDIDO: Desta forma, preenchido as formalidades que a lei 

exige, REQUER a Vossa Excelência. A gratuidade das custas 

processuais. Seja a requerida citada para querendo, contestar a ação 

inerte e sofrer as consequências do não atendidmento de seus ônus. Seja 

representante do Minsitério Público se manifeste e acompanhe até o final. 

Seja decretado o divorcio das parte. Requer que a parte requerida seja 

condenada ao pagamento das custas. A intimação pessoal do defensor 

Público para todos os termos e atos do processo. Protesta por todos os 

meios legais, de prova, bem como os moralmente legítimos. Dá-se à causa 

de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) para os efeitos legais.

Decisão/Despacho:Vistos em correição. Antes de expedir Edital de 

Citação da parte requerida, ad cautelam, DETERMINO que seja realizada a 

busca do endereço do requerido através do SIEL. Vindo aos autos 

resposta que indique endereço atual, proceda-se à citação pessoal do 

requerido, para querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, anotando-se no mandado de citação a advertência de que não 

contestada à ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora. Ingressando a contestação e havendo 

preliminares e documentos juntados, intime-se a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Restando a 

busca infrutífera, proceda-se à citação/intimação do requerido por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o que dispõe o art. 257 e 

incisos do CPC. Após, certifiquem-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se. DÊ-SE vista ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Nome e cargo do digitador:Maria Ap. de Souza - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110802 Nr: 2227-97.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVIERA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de obrigação de fazer contra o Estado de 

Mato Grosso, com pedido de liminar para o fornecimento de medicamento 

para a paciente Juliana Oliveira Gonçalves.Compulsando os autos, verifico 

que às fls. 122, a autora informa o reiterado descumprimento da liminar 

concedida nestes autos às fls. 34/36, a qual determinou ao requerido o 

fornecimento do medicamento “XARELTO” necessário ao seu tratamento 

de saúde.Com efeito, considerando terem sido esgotados os meios 

voluntários para o cumprimento da obrigação, outro caminho não há, 

senão, o bloqueio de verbas públicas para aquisição do medicamento em 

rede particular, devendo ser observado o menor orçamento apresentado 

pelo autor.Em relação à quantidade de medicamento, determino que o 

bloqueio seja efetivado em quantidade suficiente para 06 (seis) meses, 

CONDICIONANDO à autora apresentar nova prescrição médica, reiterando 

que continua a necessitar do medicamento (Enunciado 54 da II Jornada de 

Saúde).(...)Não havendo resposta do ofício acima, e apresentada nova 

prescrição médica pela autora, fica autorizado, desde já, a transferência 

dos valores para a Empresa DROGARIA ULTRA POPULAR (fls.129), 

devendo ser intimada para apresentar os dados bancários para 

recebimento dos valores (CNPJ/agencia/conta/banco), para o 

fornecimento do, comunicando-a que deverá obrigatoriamente apresentar 

nota fiscal do medicamento.INTIME-SE a parte autora para apresentar nova 

prescrição médica, reiterando que continua a necessitar do medicamento 

(Enunciado 54 da II Jornada de Saúde).Cumpra-se, com urgência.Barra do 

Bugres/MT, 21 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133631 Nr: 729-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRINI GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARROS DE OLIVEIRA, DIRELMA 

RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial porquanto preenchidos os requisitos dos artigos 319, 

320 e 700, § 2º, inciso I do Código de Processo Civil.

 À Secretaria da Vara para que cadastre no polo passivo do sistema de 

controle de processos do Tribunal de Justiça, a requerida Direlma Raquel 

de Oliveira Cayres, fl. 06, devendo ser impressa nova etiqueta dos autos.

EXPEÇAM-SE os mandados de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, para o cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos 

termos pedidos na inicial, anotando-se, nesses mandados, que, caso os 

requeridos o cumpram, ficarão isentos de custas (art. 701, § 1º, do CPC).

Conste ainda nos mandados, que, nesse prazo, independente de prévia 

segurança do juízo, as partes requeridas poderão opor embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, do CPC).

Havendo oferecimento de embargos pelas partes requeridas, 

manifeste-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

702, § 5º, do CPC.

 Em não havendo o cumprimento da obrigação ou rejeitados os embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, 

prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (art. 702, § 8º, do CPC).

 Não cumprida à obrigação no prazo assinalado ou não oferecidos os 

embargos; ou, havendo oferecimento de embargos e após a manifestação 

da parte autora, façam os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95489 Nr: 4844-98.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a petição de fls. 25/26 trata-se de assunto diverso 

dos autos, porquanto, requer-se o peticionante a execução de acordo 

judicial, entendo ser inviável o trâmite no mesmo processo.

Assim, INTIME-SE o peticionante para que, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

desentranhe as fls. 25/26 desses autos e protocole uma nova ação (com 

todos os requisitos e documentos exigidos) junto ao Cartório Distribuidor.

Com a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133420 Nr: 591-28.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDO, MAPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência pleiteada. 

Buscando satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o dia 

18/04/2018, às 15h: 00min., no prédio do Juizado Especial, situado na Rua 

João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT, para audiência de Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte 

autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51769 Nr: 2518-73.2011.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos etc.

Considerando a manifestação da parte autora de folhas 277v, DESIGNO o 

dia 18 de abril de 2018, às 14h30min, no prédio do Juizado Especial 

(FORINHO), situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE a parte AUTORA e a parte REQUERIDA para comparecerem à 

audiência, devidamente acompanhados de seus advogados.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21851 Nr: 1946-30.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA (MATRIC. 0416332) - OAB:3691

 Vistos etc.

 Às folhas 162/163 a Autarquia requerida informa a necessidade de 

habilitação de herdeiros, em consequência do falecimento da parte autora

 Assim, nos termos do artigo 313, I, § 1º, do CPC, SUSPENDO o processo 

em decorrência da morte da parte autora, até que haja a habilitação dos 

herdeiros no feito.

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

providencie a HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

 Barra do Bugres/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131360 Nr: 7321-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RAMOS PEREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIZ NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial entre 

GEOVANE GOMES DA SILVA e EDNA RAMOS PEREIRA GOMES DA 

SILVA.

 Com efeito, verifica-se a AUSÊNCIA de documentos pessoais das partes 

(cópia CPF, RG, certidão de nascimento da menor, etc).

 Diante do exposto, faculto, assim, a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que sejam apresentados os documentos corretos, 

preenchendo-se os requisitos necessários, sob pena de indeferimento 

(art. 321, do CPC).

Após a juntada, VISTAS ao MP.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104713 Nr: 4594-31.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLENIR DA ROCHA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 355-47.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para declarar que 

nada é devido ao impugnado a título de atrasados. Quanto aos honorários 

advocatícios, HOMOLOGO os cálculos do impugnada à fl.50. De acordo 

com o §1º do artigo 85 do CPC juntamente com a leitura do §11 do mesmo 

artigo, impõe a este Juízo a fixação dos honorários advocatícios.Sendo 

assim, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §8º 

e §14, do Código de Processo Civil, cada parte pagará honorários 
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advocatícios ao patrono da parte adversa, que arbitro R$100,00 (cem 

reais), em apreciação equitativa, suspensa a execução com relação ao 

autor por ser beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a imediata expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor 

(RPV) no valor de R$ 766,23 (setecentos e sessenta e seis reais e vinte e 

t rês centavos),  tão somente a t í tu lo de honorár ios 

advocatícios.Devidamente requisitado o RPV e expedido o alvará de 

levantamento, conclusos para sentença de extinção, nos termos do 

art.924, inc. II do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 23 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31456 Nr: 2568-41.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramiro da Silva Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a 

pagar ao autor benefício assistencial devido às pessoas portadoras de 

deficiência, no valor de um salário mínimo, nos termos do art. 203, V, da 

Constituição da República, o qual é devido desde a data da citação .As 

parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 

de juros de mora a partir da citação e observado os critérios fixados 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção 

monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de com 

acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 23 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97179 Nr: 6124-07.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DE LIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA - EB COMERCIO 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Responsabilização Cível proposta por ELIZEU DE 

LIMA PEREIRA em desfavor de ELETROKASA – EB COMÉRCIO 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., para o fim de condenar a requerida à 

restituição do valor pago pelo consumidor para aquisição do produto, 

devidamente comprovado o pagamento, sobre o qual deverá incidir 

correção monetária desde a data de cada desembolso, se parcelado o 

valor, pelo IPCA-E/IBGE; bem como juros de mora de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, do CTN. Faculto dessa forma, a retirada do 

produto defeituoso da residência do comprador pela requerida, após a 

devolução do valor.Por consequência, resolvo o mérito da causa nos 

termos dos artigos 487 e 490 do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Condeno as partes no pagamento de 

honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 

85, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ficando a parte autora 

com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da 

justiça.Cumpram-se as demais disposições pertinentes ao Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

que for aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 22 de fevereiro de 2017.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 90371 Nr: 698-14.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15/12/2016, às 13 

horas e 30 minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, 

Jardim Maracanã, Barra do Bugres (local onde funciona o Juizado 

Especial, conhecido popularmente por “Forinho”).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Citem-se a requerida no endereço indicado às fls. 25.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83451 Nr: 329-54.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT, 

KRAUSBURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, MARLENE MARQUES 

ROSA, FABÍOLA FERREIRA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5.914- B, MARCOS BOTELHO LÚCIDOS - 

OAB:OAB/MT 11.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21522, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do senhor oficial de Justiça de fls. 520, no prazo de 

10(dez) dias,

 15/02/2018

Certidão de Oficial de Justiça

Certifico que não foi possível proceder a Intimação de Fabiola Ferreir Carn, 

em virtude de diligenciar-me a rua Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro 

Goiabeiras, e após percorrer por toda a sua extensão não localizar o 

numero 29, uma vez que do nº 19 (Columbia Tower)passa para o nº 38( 
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clinica Fisiobem), 45 ( Projesan, Saúde), e buscando informação com o Sr. 

Antonio, segurança antigo do Espaço de beleza La Provence, informou 

desconhecer por ali a referida numeração e a pessoa da requerida. O 

referido é verdade e dou fé. Fany Ribeiro - Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132362 Nr: 7890-90.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do ato ordinatório p. 24, fica intimado o requerido na pessoa de 

seu procurador para que tenha ciência da sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 08 de Março de 2018 às 15:00 horas, à 

realizar-se na Rua João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - 

CEJUSC - Prédio do Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132131 Nr: 7767-92.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME, ROQUE PERON, SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da audiência designada, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para juntar o comprovante de pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133589 Nr: 702-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONIDES RODRIGUES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Março de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93819 Nr: 3552-78.2014.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão negativa p. 45, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29115 Nr: 1373-21.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133854 Nr: 888-35.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, percebe-se que o nº do documento 

de identidade (RG), bem como o nome da parte autora, ambos descritos na 

exordial, encontram-se divergentes da documentação acostada às fls. 28. 

Ademais, anoto que a peça vestibular se encontra sem assinatura pelo(a) 

nobre causídico(a).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, regularizando o nome e identificação da requerente, 

assim como regularize a exordial com a devida assinatura do(a) 

causídico(a), sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do 

Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 6202-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIODA ROCHA 

FARIA FILHO - OAB:23.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 7662/O, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:MT 9465

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do ato ordinatório p. 355, fica intimado o requerido na pessoa de 

seu procurador para que tenha ciência da sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 15 de Março de 2018 às 15:00 horas, à 

realizar-se na Rua João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - 
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CEJUSC - Prédio do Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36513 Nr: 2871-21.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104110 Nr: 4204-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA XAVIER MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE ENSINO CHARLES B. UNIORK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8651

 29. Isso posto e o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para declarar compensados os 

valores decorrente do crédito inserido no órgão de cadastros em face do 

autor pelo requerido, eis que arbitro dano moral àquele no mesmo patamar, 

ficando ambos compensados na forma do disposto no artigo 368 do 

Código Civil. 30. Anote-se que, diante da condenação recíproca, fica 

satisfeita as obrigações decorrentes na presente decisum. 31. 

Sucumbentes ambas as partes, cada qual arcará com o pagamento dos 

honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do art. 

86 do Código do Processo Civil. 32. Isento de custas, uma vez que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita. 33. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 6237-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI DA SILVA E SILVA LTDA, EDSON 

NOEL DA SILVA, GISELA ANTUNES FERRARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão negativa p. 135, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99650 Nr: 1437-50.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Aponte da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/19081-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 . Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO IMPROCEDENTES pedidos formulados na exordial e, por 

conseguinte, REVOGO A LIMINAR concedida às fls. 21/21-v°. Sem custas 

e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127993 Nr: 5351-54.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124936 Nr: 3699-02.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FELIZARDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação R$5.610,98 (fl. 25), ou 

comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93785 Nr: 3522-43.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO MILETO 

PIVOTTO - OAB:13.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código 

de Processo Civil. 21. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se 

pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante 

da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil. 22. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 1629-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - 
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OAB:RJ/80696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do laudo pericial retro, fica os procuradores das partes 

devidamente intimados para que se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107712 Nr: 370-16.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 32. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código 

de Processo Civil. 33. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se 

pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante 

da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil. 34. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121361 Nr: 1622-20.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP, LUCINEIDE BEZERRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, considerando o caráter de fungibilidade do pedido constante 

na exordial, bem como sendo o caso dos autos hipótese de 

processamento pelo rito de penhora, recebo a petição inicial com seus 

documentos e DETERMINO a intimação do(s) devedor(es) executado(s), 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar(em) o pagamento da dívida, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens coercitivamente - artigos 528, §8º 

c.c 530, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 4653-24.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRE BUSINARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978/B

 29. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito. 30. Sem custas e 

honorários.31. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89155 Nr: 4897-16.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE BEZERRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT-3.659-A

 Vistos.1. Trata-se de ação de Execução de Alimentos proposta por 

Amanda Bispo Pereira, representada por sua genitora Lucineide Bezerra 

Bispo, em desfavor de Gabriel dos Santos Pereira (qualificados nos 

autos). 2. Em despacho inaugural (fls. 19/20) foi determinado a emenda à 

inicial para que a Exequente promovesse a adequação do rito processual, 

sendo tal ato realizado às fls. 22/23.3. Recebida a exordial, fora ordenada 

a citação do Executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil (fl. 24). 4. 

Devidamente citado (fl. 29-vº), o Executado não realizou o pagamento, 

tendo a prisão sido decretada (fls. 33/34) e cumprida (fl. 39). Após, a 

parte executada demonstrou ter satisfeito a obrigação na presente 

demanda (fls. 42-vº/44).5. A Exequente pugnou por nova decretação de 

prisão do Executado (fls. 77/79), reiterando o pedido (fl. 83-vº).6. 

Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. Decido. 7. De 

proêmio, considerando que a prisão civil do Executado já fora decretada 

nos presentes autos, sendo que este demonstrou ter quitado o débito 

alimentar exigido, bem como ressaltando ainda que a Exequente não 

aportou aos autos nova planilha de cálculo referente a prestações ainda 

não pagas, indefiro petitório de fls. 77/79. 8. Neste sentido, com o 

adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente demanda foi 

solucionado, não havendo mais razão para o prosseguimento do feito. 

Logo, à luz do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução: “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:(Omissis)II – a 

obrigação for satisfeita;(...)”9. Deste modo, diante do adimplemento do 

débito alimentar, declaro extinta a presente Ação de Execução de 

Alimentos, nos termos do artigo 487, I c/c art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.10. Sem condenação em custas e honorários, vez que o 

feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.11. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131147 Nr: 7203-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao(a) autor(a).

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 
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no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90074 Nr: 5380-46.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Sousa Coutinho - 

OAB:10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 19. Ante o exposto, Julgo Procedente o Pedido contido na exordial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro rescindido o 

contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado entre as 

partes e concedo à autora a reintegração definitiva na posse do bem 

móvel apreendido às fls. 39/40, havendo créditos retidos e/ou excedentes 

a devolver, tais poderão ser apurados em eventual fase de liquidação (art. 

527, do C.C.).20. Condeno a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 8º, do Código 

de Ritos.21. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.22. No caso de 

pendência de recolhimento de custas, proceda-se de acordo com o Item 

2.14.11 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado (CNGC).P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43243 Nr: 3334-26.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CANDIDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 46. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e artigos 11, I c/c 12, II, da Lei n. 8.429/92, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos na presente Ação de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de Ari Cândido Batista, devidamente 

qualificado nos autos, reconhecendo a prática de atos ímprobos por ele 

praticado. 47. Assim, DECRETO a perda da função pública. DECRETO a 

perda dos direitos políticos do Requerido pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

na forma do art. 12, II, da Lei 8.429/92. CONDENO o Requerido, ainda, ao 

pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o salário mínimo 

vigente, correspondente à R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e 

vinte reais), ) corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (16/10/2009). 

CONDENO o Requerido também ao cumprimento de obrigação de 

não-fazer, referente à proibição de contratar com o Poder Público e de 

dele receber benefícios fiscais ou creditícios, por si ou por pessoa jurídica 

da qual seja sócio, pelo prazo de 03 (três) danos. CONDENO o réu nas 

custas e despesas processuais, e o isento de honorário, vez que 

incabíveis. DEIXO de condenar o réu em ressarcimento integral do dano, 

uma vez que não restou demonstrado seu montante. 48. Certificado o 

trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Cartório Eleitoral, para que sejam 

promovidas as anotações necessárias à suspensão dos direitos políticos 

do Requerido pelo prazo de 05 (cinco) anos.49. Oficie-se a Prefeitura 

Municipal de Nova Olímpia, para que proceda com o cumprimento da 

presente decisum caso o requerido Ari Cândido Batista esteja exercendo 

função pública, destituindo-o do cargo. 50. Decorridos 60 (sessenta) dias 

do trânsito em julgado, sem que seja promovida a execução, intime-se o 

Ministério Público para que adote referida providência.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45388 Nr: 1555-02.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, CLOVIS 

VENTURIN & CIA LTDA - ME, MARTINS & ALMEIDA LTDA - ME, MR 

MARTINS - ME - BOLTRACTOR SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSNDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT, SIDNEI 

GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos,

 1. Defiro o pedido de fls. 660, posto que determino a citação dos 

requeridos Clovis Venturin & Cia Ltda e Clovis Venturin & Cia Ltda. – ME 

por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, III do 

Código de Processo Civil.

 2. Após, em não havendo contestação pelos requeridos MR Martins – ME 

Boltractor Serviços (fls. 627), Clovis Venturin & Cia Ltda e Clovis Venturin 

& Cia Ltda. – ME, nomeio como curador especial dos requeridos a 

Defensoria Pública atuante nesta comarca, devendo ser intimada para seu 

mister.

 3. No que toca a preliminar de prescrição arguida pela defesa de Aniceto 

de Campos Miranda, anoto que a contagem da prescrição está prevista no 

inciso I do artigo 23 da Lei 8.429/92, e inicia-se em até cinco após o 

término do mandato. Vejamos:

 Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas 

nesta lei podem ser propostas:

 I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confiança;

(Omiss)

4. Outrossim, importante salientar que em se tratando de reeleição, 

conforte entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo 

prescricional inicia-se após o término do segundo mandato: Transcrevo:

 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 23, I, DA LEI 8.429/1992. 

REELEIÇÃO. TERMO INICIAL ENCERRAMENTO DO SEGUNDO MANDATO. 1. 

É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de se contar o prazo 

prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de 

reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, considerando a 

cessação do vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública. 2. 

Recursos especiais providos. (STJ - REsp: 1290824 MG 2011/0264860-8, 

Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

02/2018 ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 23, I, DA LEI 8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL 

E … 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25047186/agravo-regimental-no-a

gravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-161420-to-2012-0076621-3-stj 

1/1 ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. 

ART. 23, I, DA LEI 8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL 

ENCERRAMENTO DO SEGUNDO MANDATO. ATO ÍMPROBO. ELEMENTO 

SUBJETIVO CULPA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. 

A jurisprudência deste Superior Tribunal é assente em estabelecer que o 

termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, 

no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do 

segundo mandato. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que 

seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas 

previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 

demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os 

tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 

art. 10. Isso porque não se pode confundir improbidade com simples 

ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo 

elemento subjetivo da conduta do agente. 3. As considerações feitas pelo 

Tribunal de origem não afastam a prática do ato de improbidade 

administrativa, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo culpa na 

conduta do agente, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade 
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administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92. 4. O Tribunal de origem, 

soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, 

ao negar provimento à apelação, entendeu que houve dano ao erário. 

Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no 

sentido de afastar a existência do dano ao erário, demandaria o reexame 

de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta 

Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 161420 TO 2012/0076621-3, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/04/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

5. Desta forma, em análise aos documentos aportados aos autos, assim 

como em pesquisa de resultados eleitorais no site do Tribunal Superior 

Eleitoral, verifica-se que o requerido Aniceto de Campos Miranda fora 

eleito no exercício de 2004 , sendo assim, somente iniciaria a contagem do 

prazo prescricional após seu exercício. Dessa forma, o ajuizamento da 

ação se deu em 17/05/2010 e a o fim do mandato em 31/12/2008, o que, 

demonstra inocorrência da prescrição, eis que esta somente se daria na 

data de 31/12/2013, razão pela qual afasto a preliminar apontada pela 

defesa.

 6. Cumprida as determinações supra, intime-se o representante do 

Ministério Público para manifestação, após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113967 Nr: 4085-66.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado da parte autora para providencia o 

recolhimento da disdtribuição da Carta Precatória na Cidade de Vitória-ES, 

com urgencia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38181 Nr: 435-55.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANA - SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10105, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A/MT, OSMAR 

DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por João Moreira do 

Nascimento, em face de Panamericana – Seguros S.A (qualificados nos 

autos).

O executado fora condenado ao pagamento de indenização no valor de 

R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta), com juros de 1% ao mês 

a partir da citação e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação, razão pela qual requereu o cumprimento 

do acórdão aportado aos autos às fls. 2008/210-v°.

Às fls. 215/217, a parte executada, devidamente intimada, apresentou 

planilha de cálculo (fls. 218), bem como comprovante de pagamento (fls. 

219).

 A parte exequente, manifestou pela concordância do valor apresentado 

pela parte executada, pugnando pela homologação e o levantamento do 

valor na conta informada às fls. 227/228.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por João Moreira do 

Nascimento, em face de Panamericana – Seguros S.A (qualificados nos 

autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III alínea b, c.c art. 924, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, o 

cálculo apresentado as fls. 21, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Deste modo, ante a concordância da parte autora e diante do 

adimplemento do débito, declaro extinta a presente actio, nos termos do 

artigo 487, III, alínea b, c.c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerida já efetuara o pagamento da 

indenização (fls. 219), expeça-se o competente alvará de liberação em 

favor da parte autora.

 Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133594 Nr: 707-34.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAELAYNE CALIXTO DA MOTA, YCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia de hoje, 26 de fevereiro de 2018 às 12:30 horas, face o 

comparecimento espontâneo da partes.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 2242-42.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaceildo Jose Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Vistos.

Sendo tempestiva e cabível, recebo o recurso de apelação interposto pela 

parte em razão da sentença proferida nos presentes autos.

Vista dos autos ao apelante para, no prazo improrrogável de 08 (oito) 

dias, apresentar suas razões recursais.

Em caso de não apresentação das razões pelo Advogado constituído do 

recorrente, nomeio desde já, o Douto Defensor Público para, em igual 

prazo de 08 (oito) dias, que deverá ser renovado para tal fim, apresentar 

as razões recursais, pelo recorrente, com fulcro no art. 261 c/c 263 

parágrafo único e 578 c/c 601, todos do Código de Processo Penal.

Com as razões recursais, vista dos autos ao apelado para a 

apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 

600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de 

Processo Penal Brasileiro).

Desde já indefiro o pedido de apresentação das razões e/ou 

contrarrazões na instância recursal, pela inconstitucionalidade do disposto 

no artigo 600, parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 

1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), por entender que tal 

dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, 

mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do 

processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, 

acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro de 
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2004.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a par do que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, 

de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 121460 Nr: 1681-08.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS, CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, apresente em tempo 

hábil o recurso cabível diante o teor da certidão de fls. 431 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93001 Nr: 2910-08.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT, LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19358

 O pedido, por ora, vai indeferido. Isto porque, a Defesa não acostou ao 

pedido qualquer documento comprobatório da doença mental alegada, 

tampouco da dependência química. Aguarde-se o implemento do prazo 

para eventual concessão de benefício ou sua postulação. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128142 Nr: 5436-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES MAIA, TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.124, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816

 Pela derradeira vez, intime-se a Defesa constituída para apresentação de 

resposta a acusação no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, vista dos 

auto à DPE. Em seguida, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500542-32.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500542-32.2015.8.11.0008 REQUERENTE: JECKSON CAMPOS 

DA CRUZ XAVIER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Intime-se a executada, na pessoa do seu responsável legal, para que no 

prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida, conforme planilha 

apresentada no Id. 9676697, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500047-22.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500047-22.2014.8.11.0008 REQUERENTE: RONEY MARCOS 

FERREIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. INTIMEM-SE ambas as partes 

acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo e nada requerido pelas partes, remeta-se os autos ao 

ARQUIVO, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 03 de março de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500578-74.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROMAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500578-74.2015.8.11.0008 REQUERENTE: LAURA ROMAO DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Intime-se a 

exequente/embargada para que apresente o calculo, nos termos da 

sentença lançada no Id. 11182610, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentados os novos cálculos, intime-se a parte executada para 

manifestar, também no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 03 de março de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-26.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 512 de 1041



CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000019-26.2016.8.11.0008 REQUERENTE: MARGARIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao advogado 

(Id.486402) não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no 

caso do outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por 

Escritura Pública, ou assinada a rogo por intermédio de procurador 

constituído por instrumento público. Neste sentido: TJ-CE - Apelação APL 

00046301320158060170 CE 0004630-13.2015.8.06.0170 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 22/11/2016 Ementa: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. erro in 

procedendo. PRECEDENTES DESTA RELATORIA (AC Nº 

0 0 0 4 8 2 0 - 1 7 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 ,  0 0 0 4 8 9 7 - 2 6 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 , 

0004899-93.2015.8.06.0124). SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não 

exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio 

de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( 

Código Civil , art. 595 ). 2 - Ademais, não sendo esse o caso, ainda há a 

possibilidade da representação processual ser sanada através de 

audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o 

advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei nº 1.060 /50, o 

princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda 

preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - Recurso conhecido e 

provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 

4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

unanimente, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 22 de 

novembro de 2016 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE 

JUSTIÇA (...) Por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato 

escrito celebrado com um analfabeto que não é formalizado por 

instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público inteligência 

dos artigos 37 , § 1º , da Lei 6.015 /73 c/c art. 104 , Ill e art. 166 , IV , do 

Código Civil . (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 292.448 - MG 

(2013/0027730-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, 21.2.2013). É o 

mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

RECIBO ASSINADO POR ANALFABETO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO 

VOTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A 

ROGO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA SUA VALIDADE – AUSÊNCIA 

DE REQUISITO DE VALIDADE – NULIDADE – DÉBITO EXISTENTE – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Pode o analfabeto contrair 

obrigações, exigindo-se, contudo, para a validade do respectivo contrato 

que ele seja formalizado por instrumento público ou por instrumento 

particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. (ED 109341/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

11/07/2016). INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, com 

poderes especiais para proceder levantamento de valores. Após a 

manifestação ou o decurso do prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000027-66.2017.8.11.0008 REQUERENTE: FERNANDO 

MAGALHAES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora na pessoa do advogado constituído via 

publicação no DJE, para no prazo de 10 (dez) dias dar regular 

prosseguimento ao feito, informando o atual endereço do autor, bem como 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção, consoante dispõe do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500037-75.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500037-75.2014.8.11.0008 REQUERENTE: CELSO FRANCISCO 

NERES DA SILVA REQUERIDO: ADAO DOS SANTOS PEREIRA Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo auto (Id. 

383713). Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de trinta (30) 

dias. Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 05 de março de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500424-56.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500424-56.2015.8.11.0008 REQUERENTE: MARIA DEUZINA DA 

SILVA PONTES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 1. Intime-se o apelado para 

apresentar contrarrazões ao recurso (art. 82, §2º). 2. Após o transcurso 

do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se os autos à E. Turma 

Recursal. Às providências. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 05 de março 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100357 Nr: 1864-47.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wilson Francelino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos etc.

 1) DESIGNO o dia 17 de maio do ano de 2018 às 14h00min, para audiência 

de instrução e julgamento que se realizará nos termos do art. 81 da Lei nº 

9.099/95, devendo a autora do fato ser CITADA e INTIMADA a comparecer 
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ACOMPANHADA DE ADVOGADO.

 2) Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) autor(es) do fato, na forma dos artigos 

67 e 68 da Lei nº 9.099/95, para comparecer(em) à audiência, 

acompanhado(s) de advogado e testemunhas ou, apresente requerimento 

para intimação destas, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da realização, 

devendo ser intimadas na forma prevista no art. 67 da Lei nº 9.099/95.

 3) Intime(m)-se as testemunhas arroladas.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

– CEJUSC DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS EDITAL N.º 

01/2018-DF

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA, Coordenador(a) do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de 

abril de 2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, 

e alterações posteriores, e o Provimento nº 15/2016-CM, considerando a 

publicação do Edital 14/2017, DJE/MT nº 10.157, de 13/12/2017, que 

publicou o resultado final do teste seletivo para Conciliador do Cejusc 

desta Comarca, RESOLVE retificar em parte o referido edital com relação a 

classificação dos 6º e 7º colocadas, para ficar constando que a 

candidata Mari Márcia Cardoso de Almeida – 54 pontos, ficará em 6º lugar 

em razão do desempate pela idade e a candidata Rayssa Rabelo Luiz – 54 

pontos, ficará em 7º lugar na ordem da classificação geral.

Pontuação dos Candidatos classificados:

1-Antonio Carlos Rufino de Souza – 64 pontos.

2-Tania Aparecida de Almeida e Silva – 60 pontos.

3-João Carlos Gehring Junior – 58 pontos.

4-Ana Flávia Fachin – 56 pontos.

5-Lisdaylla de Quadros Araújo – 56 pontos.

6-Mari Márcia Cardoso de Almeida – 54 pontos.

7-Rayssa Rabelo Luiz – 54 pontos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de março de 2018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito e Diretora do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35521 Nr: 2310-94.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDETL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 412 Nr: 282-42.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPAIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAA-M-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12053 Nr: 2169-22.2003.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSEMBL, DNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2003/276(Código 12053)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Deni Nafez Bazi e outro

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 
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ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo, considerando o tempo de tramitação do feito, em caso 

negativo quanto o bloqueio nos ativos financeiros da parte executada, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, indique 

bens passíveis de penhora em nome do executado, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16709 Nr: 464-18.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/2 (Código 16709)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Ana Lucia V. da Silva

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, em caso negativo do bloqueio via Sistema BacenJud, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, indique bens 

passíveis de penhora em nome do executado, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72581 Nr: 698-48.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCEVELDVLM, JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 698-48.2015.811.0050 (Código 72581)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Belcar Compra e Venda e Locação de Veículos Ltda. ME e 

outro

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, sem delongas, indefiro os pedidos de bloqueios via Sistema 

Renajud/Infojud porque o exequente não exauriu todas as possibilidades 

na via administrativa para encontrar bens em nome do executado.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que, em caso negativo do 

bloqueio via Sistema BacenJud, indique bens passíveis de penhora em 

nome do executado, comprovando as diligências administrativas 

realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 684-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 684-35.2013.811.0050 (Código 62707)

Exequente: Marcelo Luis da Costa Garin

Executado: Jaime Camargo Nogueira e outro

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, em caso negativo do bloqueio via Sistema BacenJud, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, indique bens 

passíveis de penhora em nome do executado, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36354 Nr: 3143-15.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCRI, ECC, WCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3143-15.2010.811.0050 (Código 36354)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Wellenton C. Ribeiro Informática e outros

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, sem delongas, indefiro os pedidos de bloqueios via Sistema 

Renajud/Infojud porque o exequente não exauriu todas as possibilidades 

na via administrativa para encontrar bens em nome do executado.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que, em caso negativo do 

bloqueio via Sistema BacenJud, indique bens passíveis de penhora em 

nome do executado, comprovando as diligências administrativas 

realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 509-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIECDALM, ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14.370-MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070-SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907-SP, MARIA CAROLINE OLIVEIRA - OAB:296.311/SP

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 516 de 1041



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65680 Nr: 3706-04.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3706-04.2013.811.0050 (Código 65680)

Exequente: Associação Pró Saúde do Parecis

 Executado: L. F. Equipamentos

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, sem delongas, indefiro os pedidos de bloqueios via Sistema 

Renajud/Infojud porque o exequente não exauriu todas as possibilidades 

na via administrativa para encontrar bens em nome do executado.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que, em caso negativo do 

bloqueio via Sistema BacenJud, indique bens passíveis de penhora em 

nome do executado, comprovando as diligências administrativas 

realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1872 Nr: 1730-50.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTT, JSY, WPS, PSF, SMF, EM, CBBP, OM, 

WFDS, JB, ONDM, UFDM, AMDSM, RMDS, CACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Carlos Alberto de Alencar Campos - 

OAB:4.123/MT, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - OAB:3726, 

FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, ILIETE YUNG - OAB:16371-MT, JOE 

ORTIZ ARANTES - OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39871 Nr: 127-82.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIEEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25655 Nr: 2277-12.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2277-12.2007.811.0050 (Código 25655)

Exequente: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.

Executado: Edmar José Sai

Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Noutro giro, em caso negativo do bloqueio via Sistema BacenJud, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, indique bens 

passíveis de penhora em nome do executado, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6630 Nr: 1830-34.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - OAB:6.276-B

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20976 Nr: 1270-19.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIIDMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:12.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a 

ordem de preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 1748-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Autos nº 1748-27.2006.811.0050 (Código 21477)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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Réu(s): João Leite e outro

Vistos.

Considerando que o denunciado possui advogado constituído nos autos, 

certifique se a Defesa fora intimada para apresentação de memoriais.

Se negativo, intime-se a defesa constituída do acusado, via DJE, para que 

apresente memoriais do prazo legal.

Se positivo, intime-se a defesa constituída do acusado, via DJE, para que 

apresente memoriais em 24 (vinte e quatro) horas e, tendo como 

pressuposto o disposto no art. 265 do Código de Processo Penal, desde já 

aplico-lhe multa fixada em 10 (dez) salários mínimos face o desrespeito 

aos princípios legais.

 Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado para 

constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inerte também o acusado, intime-se a Defensoria Pública para apresentar 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 5243-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA NUNES DA COL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 95890

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

notificação no endereço declinado no contrato, bem como encontra-se 

nos autos a planilha atualizada de débito.

9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 95-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ANDRÉIA PINTO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº85288

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924, II do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89328 Nr: 1397-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 89328

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

8. No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da 

requerida no endereço declinado em contrato, não cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é 

imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ.

9. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino 

que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente 

constituída em mora.

10. Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição 

inicial será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

12. Intime-se.

 13. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96602 Nr: 453-32.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDJO, HMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 96602

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao 

filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura 

familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 

crescimento equilibrado.

3. Assim, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, a realização de 

estudo psicossocial na residência dos autores, bem como da genitora no 

prazo de 30 (trinta) dias.

4. Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para as providências 

necessárias.

5. Com a juntada do laudo, vistas ao MP.

6. Em que pese o pedido de fixação de alimentos provisórios, e 

considerando o binômio necessidade/possibilidade, fixo a título de 

alimentos provisórios em 20,97% do salário mínimo a ser depositado a 

cada 5º dia útil do mês na conta bancária indicada pela requerente no 

prazo de 10 (dez) dias, devidos a partir da citação.

7. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

8. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

9. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

10. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39944 Nr: 200-54.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ADAMS BARELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 39944

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da homologação dos cálculos às fls.244, EXPEÇAM-SE os 

competentes RPV’s na forma requerida às fls.223/224 em conformidade 

com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal 

e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, 

devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.

2. Após, remetam-se os autos à Procuradoria Federal conforme requerido 

à fl.244-v.

3. Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor.

4. Em seguida, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 3297-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO LUIZ MARTELLI, NILCE VIDI MARTELLI, 

MOACIR ANTONIO MARTELLI, ERIBERT MARTELLI, PEDRO ROQUE 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GABRIEL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Brito Rabello - 

OAB:6.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, entendo que ausentes o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, e até mesmo a probabilidade de direito do autor, 

uma vez que a perícia a ser realizada deve ser cumprida nos autos em 

que se discute a validade do título de número 5.572, posto que já tramitam 

tanto judicial quanto administrativamente, procedimentos específicos para 

a elucidação de questões inerentes a tal propriedade.Isto posto, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada uma vez que ausente os requisitos 

legais.Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de quinze dias (CPC, art. 335), advertido do disposto nos 

artigos 334 e 344, ambos do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 4922-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL BORGES PEREIRA, Cpf: 

83217460120, Rg: 1310785-2, Filiação: João Batista Pereira e Lindaura 

Borges Pereira, data de nascimento: 27/12/1977, brasileiro(a), natural de 

São Gabriel D'oeste-MS, convivente, operador de máquinas/pintor, 

Telefone 65 99674 9192. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, Oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

Resumo da Inicial: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA PROTETIVAS CONTRA 

MANOEL BORGES PEREIRA

Despacho/Decisão: Autos nº. 4922-92.2016.811.0050 Código nº. 

86688DespachoVistos, etc. 1) INDEFIRO por ora, o pleito de fls. 28/29, 

uma vez que não há informação nos autos de que houve o exaurimento 

dos meios para tentativa de localização do agressor/requerido.2) Vistas 

ao Ministério Publico Estadual, para que em 10 (dez) dias diligencie no 

sentido de localizar o suposto agressor. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.Às providências. Campo Novo do Parecis/MT, 27 de junho de 

2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 01 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 3297-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO LUIZ MARTELLI, NILCE VIDI MARTELLI, 

MOACIR ANTONIO MARTELLI, ERIBERT MARTELLI, PEDRO ROQUE 
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MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GABRIEL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Brito Rabello - 

OAB:6.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte embargante e a parte embargada, na pessoa de seus advogados, 

via DJE, para, querendo, proceda o preparo da Carta Precatória expedida 

nos presentes autos, às fls. 1025/1028 (a qual se encontra na contracapa 

do feito), bem como para retira-la e promover sua distribuição junto ao 

Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96358 Nr: 302-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERREIRA JACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 339-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M – PRESTADORA DE SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA ME, WILLIAN LUCIANO TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 432-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAKAM EMPREENDIMENTOS E 

AGRONEGÓCIOS EIRELI ME, ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES, 

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA 

ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 428-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARAN PERPÉTUO QUINTILIANO ME, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96562 Nr: 430-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIUCA & CIA LTDA ME, ANDREIA REGINA 

DOMINGOS RODRIGUES, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96556 Nr: 424-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ALEXANDRE GARCIA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMARA ALVES DE SOUZA, F. A. DE 

SOUZA TRANSPORTES ME, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, ANDREIA 

REGINA DOMINGOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 
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de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92216 Nr: 3115-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de pedido de alvará judicial de valores deixados pelo de cujus 

REGINALDO NEVES DE SOUZA, proposto por RENATA OLIVEIRA NEVES, 

filha do falecido.

2. Aduz que o de cujus deixou um saldo remanescente de FGTS.

3. Deixou uma filha maior e capaz.

4. Requer a expedição de alvará para levantamento dos valores.

5. Instado a manifestar-se, o representante do Parquet sustentou a 

desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

6. Concedo o benefício da justiça gratuita na esteira do art.98 e seguintes 

do CPC.

7. A matéria em apreço encontra tratamento na Lei nº. 6.858/80, que 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, e que, em seu artigo 1º 

estabelece, in verbis:

 “Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”.

 8. E prossegue o artigo 2º da mesma lei:

“Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto 

de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”.

 9. Incontroverso nos autos a morte de REGINALDO NEVES DE SOUZA.

10. Por outro lado, restou comprovado que a requerente figura na linha de 

sucessão hereditária do de cujus, na qualidade de filha, conforme se 

infere do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil.

 11. Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de determinar a expedição de alvará 

em favor de RENATA OLIVEIRA NEVES, autorizando o levantamento dos 

valores referente ao FGTS do de cujus REGINALDO NEVES DE SOUZA.

12. Sem custas ante o benefício de Justiça Gratuita concedido.

13. P.I.C.

14. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94375 Nr: 4397-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS EIRELI - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA. - (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94375

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos Monitórios opostos por E.S. Indústria e Comércio 

de Balança Eireli – ME, insurgindo contra a integralidade dos débitos 

descritos na inicial monitória.

2. Dessa forma, proceda com o cancelamento da distribuição dos 

presentes embargos juntando-os aos autos de código 91261, devendo ser 

processado no bojo da ação monitória na forma do art.702 do CPC.

3. Após, INTIME-SE o autor para responder aos embargos em 15 (quinze) 

dias (art.702, §5º, CPC).

4. Em seguida, manifeste-se o embargante.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 2570-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA. - (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME, INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO GROSSO 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:62.993/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 91261

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cumpra-se a decisão dos autos em apenso.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 3034-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 83776

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Diante da certidão de fls.30, considerando as diversas tentativas 

infrutíferas de citação pessoal do executado, DEFIRO o pedido de fl.31.

Para tanto, CITE-SE o executado por hora certa na forma do art.252 do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91967 Nr: 2965-22.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMR, MVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 91967

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.
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3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94677 Nr: 4580-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLSG, JESG, ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94667

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às f.14 e 15, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86970 Nr: 138-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCO, LFCO, DCO, EDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, considerando 

as circunstâncias e os fatos narrados e, com fulcro no artigo 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art.487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, o que faço para CONDENAR o(a) 

requerido(a) ao pagamento de verba alimentícia no percentual de 42,68% 

do salário mínimo vigente, devendo ser depositado em conta em nome da 

genitora ou dos menores.Determino a intimação do(a) Requerente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos os dados bancários para 

depósito, intimando-se o requerido da presente sentença bem como dos 

dados que viabilizem o seu cumprimento.Ciência ao Ministério 

Público.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69429 Nr: 2839-74.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Intime-se o impugnado para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 4579-62.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJADS, ADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 94675

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença.

2. CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96157 Nr: 156-25.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial retro e adoto como ratio 

decidendi os fundamentos lançados pela Ilustre representante do MPE

2. Em consequência, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para 

elaboração de estudo psicossocial, juntando relatório nos autos em 30 

dias.

3. Oportunamente, designo a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 25 de abril de 2018, às 14h30min.

 4. Intimem-se as partes por seus advogados para comparecerem ao ato 

acompanhadas de suas testemunhas, independente de intimação pessoal.

5. Ciência ao MP.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33324 Nr: 88-56.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

requerida, na pessoa de sua advogada, do retorno dos autos da segunda 

instância, no prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 2921-13.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPGDS, VBDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

VISTAS ao MP.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69400 Nr: 2815-46.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDP, GRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

VISTAS ao MP.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 2797-54.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR, a representante legal do 

réu, para que junte a procuração aos autos do processo em epígrafe, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16891 Nr: 644-34.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORRÊA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, Juliano Higino 

da Silva Júnior - OAB:4045

MT - 4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90713 Nr: 2260-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 90713

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência de Curatela 

Provisória.

2. Narra a autora que é genitora da curatelada, sustentando que a mesma 

foi vítima de violência doméstica tendo as mãos decepadas pelo 

ex-companheiro, necessitando de auxílio com cuidados de higiene pessoal 

e alimentação, bem como não possui discernimento para os atos da vida 

civil, necessitando de auxílio para realizar movimentações financeiras bem 

como junto ao INSS.

3. Requereu em sede de tutela de urgência o deferimento da curatela 

provisória.

4. Estudo psicossocial juntado aos autos às fls.35/36.

5. Instado a manifestar, o(a) IRMP opinou pela realização de perícia médica 

e designação de audiência nos moldes do art.751 do CPC.

6. Os autos vieram conclusos.

7. É o relato.

8. Fundamento e decido.

9. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor.

10. O art.300 do CPC prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 11. No entanto, no caso dos autos, não vislumbrei os elementos 

necessários à concessão da tutela pretendida posto que ausente a 

demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em 

sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito alegado.

12. A alegação de que a requerida é portadora de doença física como 

sequela de violência doméstica, encontrando-se incapacitado para os atos 

da vida civil, por si só, não demonstram a existência perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

 13. Pelos fatos narrados na inicial, por não possuir as mãos, a 

interditanda fica impossibilitada de assinar documentos, matrícula escolar 

dos filhos, acompanhamento médico dos mesmo, etc, sendo tais cuidados 

dispensados pela autora. No entanto, a deficiência física alegada que 

incapacita para determinados atos não tem a ver com a capacidade mental 

da requerida.

14. De igual forma, não vislumbro a existência de probabilidade do direito 

do requerente, uma vez que não restou demonstrado que a deficiência 

física apontada causa prejuízos ao desenvolvimento habitual das 

atividades da interditanda, vez que não comprovada, em sede de cognição 

sumária a sua incapacidade para os atos da vida civil.

15. In casu, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, ao menos no presente momento não foram 

demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória.

 16. Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada uma vez que 

ausente os requisitos legais.

17. Designo a Audiência de Entrevista para o dia 21/05/2018, às 14h00min.

18. Cite-se e intime-se o interditando para comparecer à audiência de 

entrevista, momento em que será analisada a tutela de urgência 

pretendida.

19. Após a audiência de entrevista, o interditando deverá impugnar o 

pedido em 15 (quinze) dias (art.752, CPC)

20. Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo(a) 

interditando(a) ou qualquer parente sucessível para impugnar o pedido (§ 

2º do art.752, CPC), nomeio Curador para o exercício de tal mister a 

Defensoria Pública.

21. Intimem-se. Cumpra-se.

 22. Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 1098-91.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNE TERESA BIRCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 88766

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que a prova da atividade rural poderá ser comprovada 

mediante prova testemunhal, DESIGNO a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia ____/___/2018, às ___h__min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC e, caso ainda não 

tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de testemunhas em 10 

(dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90279 Nr: 1958-92.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Com tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

CONCEDER à autora a CURATELA PROVISÓRIA de Eduardo Araújo 

Almeida, mediante prestação do compromisso legal.15. EXPEÇA-SE Termo 

de curatela provisória.16. DESIGNO a Audiência de Entrevista para o dia 

___/___2018, às __h__min.17. CITE-SE E INTIME-SE o interditando para 

comparecer à audiência de entrevista, momento em que será analisada a 

tutela de urgência pretendida.18. Após a audiência de entrevista, o 

interditando deverá impugnar o pedido em 15 (quinze) dias (art.752, 

CPC)19. Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pelo(a) 

interditando(a) ou qualquer parente sucessível para impugnar o pedido (§ 

2º do art.752, CPC), NOMEIO CURADOR para o exercício de tal mister a 

Defensoria Pública.20. Intimem-se. Cumpra-se. 21. Ciência ao Ministério 

Público que deverá intervir como fiscal da ordem jurídica.22. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91846 Nr: 2900-27.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº91846

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls.30 e adoto como 

ratio decidendi os fundamentos lançados pelo(a) Ilustre representante do 

MPE.

2. Em consequência, DECRETO a revelia do requerido que, embora citado, 

permaneceu inerte. Todavia, é de se salientar que a inércia do requerido 

não induz à presunção de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face 

à natureza da causa, em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do 

Código de Processo Civil.

 3. Ademais, ressalto que mesmo se perpetrados os efeitos da revelia, in 

casu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, 

podendo ceder ante a evidência dos autos, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do juiz inserto no artigo 371 do CPC.

 4. Por fim, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para realização de 

estudo psicossocial na residência onde vive o menor, juntando aos autos 

o laudo em 30 (trinta) dias.

5. Após, manifeste-se o IRMP.ós, manifeste-se o IRMP.

6. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

7. Após, manifeste-se o IRMP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 658-61.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 97014

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 3502-18.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECS, LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 utos do Processo de Código nº 92879

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas. Apense-se aos autos de código 94675.

2. Consta dos autos que na ação de alimentos proposta em desfavor do 

requerido, o valor acordado da pensão alimentícia foi o correspondente a 

07% do salário mínimo vigente.

3. Ao fundamento de que o valor acordado é insuficiente para o 

suprimento das necessidades do filho do casal, a autora requer a 

majoração dos alimentos para 21,34% do salário mínimo.

4. Com efeito, anoto que apesar do valor a título de pensão ter sido fixado 

em comum acordo entre as partes, entendo que a quantia é ínfima diante 

das necessidades básicas de uma criança em condição de 

desenvolvimento. Assim, considerando que o dever de sustento e 

manutenção da prole é de ambos os genitores na mesma proporção, 

verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela 
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pretendida, posto que presentes a probabilidade do direito e o risco ao 

resultado útil do processo.

5. Assim, analisando os autos sob a ótica do binômio 

necessidade-possibilidade, atenta às condições das partes, majoro os 

alimentos provisórios para o valor de R$ 203,58, equivalente a 21,34% do 

salário mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser depositados em 

conta indicada pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 

10 de cada mês.

7. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

8. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

9. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

10. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96513 Nr: 403-06.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL HEINZEN CATTANEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVIO CATTANEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96513

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a autora requer o 

deferimento da justiça gratuita.

3. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

4. Ademais, segundo as alegações do(a) próprio(a) requerente, a autora é 

comerciante neste município.

5. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

6. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96518 Nr: 404-88.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL HEINZEN CATTANEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVIO CATTANEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96517

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Apense-se os autos aos de Código 96518.

2. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 3. Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a autora requer o 

deferimento da justiça gratuita.

4. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

5. Ademais, segundo as alegações do(a) próprio(a) requerente, a autora é 

comerciante neste município.

6. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

7. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87530 Nr: 418-09.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ACIOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 87530

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que a prova da dependência existente entre o autor e o 

de cujos poderá ser comprovada mediante prova testemunhal, Designo a 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia ____/___/2018, às 

___h__min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC e, caso ainda não 

tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de testemunhas em 10 

(dez) dias sob pena de preclusão.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33194 Nr: 3229-20.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WALTER FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85651 Nr: 4179-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSSF, JMDSS, GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 85651

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.
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1. DEFIRO o pedido de fl.32

2. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96907 Nr: 605-80.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSC, VCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96907

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 200,00, equivalente a 20,96% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94100 Nr: 4244-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94100

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Trata-se de Ação de Divórcio com partilhas de bem em que a autora 

requere o deferimento da justiça gratuita.

3. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

4. Ademais, segundo as alegações do(a) próprio(a) requerente, o casal 

possui bens em comum que superam a quantia de R$1.000.000,00 (um 

milhão de reais), demonstrando que não se trata de pessoa de parcos 

recursos.

5. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, 

tornando inviável o deferimento da gratuidade processual.

6. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79903 Nr: 726-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDBDS, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº79903

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fls.29/30.

 2. CITE-SE o requerido no endereço indicado na petição retro

3. Considerando tratar-se de verba alimentar destinada ao provimento das 

necessidades de criança/adolescente em condição de desenvolvimento, 

na forma do art.529 do CPC, OFICIE-SE o empregador do executado a fim 

de que proceda ao desconto mensal em folha de pagamento do valor 

fixado em acordo entabulado entre às partes, depositando na conta 

indicada pela exequente.

4. Após, VISTAS ao MP.

5. Em seguida, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73554 Nr: 1275-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

oliveira - OAB:oab/ms 15359-b, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA 

MARQUES - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:OAB/TO 4681, LUMA 

MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 5143-B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40077/MS, RODOLFO FREGADOLI - OAB:16338/MS, 

SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28002/MS, THAIS MONTELO DE 

SOUZA BOETTHER - OAB:OAB/GO 38875, YANA CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 
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autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 106, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96322 Nr: 280-08.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFF, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, MARCONDES 

SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96322

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC) e com isenção 

de custas.

 2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 286,20, equivalente a 30% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês.

3. REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92636 Nr: 3353-22.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOBC, DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3353-22.2017.811.0080 (Código 92636)

Requerente: João Otto Comunello

Requerido: Deborah Cristina Barbosa

Vistos.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos c/c pedido de tutela 

provisória de urgência, proposta por João Otto Comunello, em face de 

Adryan Otto Barbosa Comunello, menor impúbere, representado por sua 

genitora, Deborah Cristina Barbosa.

Realizada audiência de conciliação as partes formularam acordo (f. 25).

 Foi dada a palavra ao representante do Ministério Público Estadual, que 

opinou pela homologação do acordo.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes (f. 25), no tocante 

aos alimentos do menor Adryan Otto Barbosa Comunello, na forma e 

condições pactuadas, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79107 Nr: 319-73.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 3087-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BIGOLIN BERFT, MAURO VALTER BERFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO, N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

AGÊNCIA DE COBRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL DA COSTA 

LAMOUNIER PAIM - OAB:18.078/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - 

OAB:OAB/MT 18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 1786-29.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94926 Nr: 4707-82.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 21/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79805 Nr: 679-08.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA SILVA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)Da análise dos autos, observo que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso absolveu o recuperando do crime que lhe foi 

impostos dos autos 84548/2ª Vara, referente a Guia de f. 147, conforme 

se vê às f. 216-233.Desta forma, deve ser afastado o reconhecimento da 

falta grave anteriormente aplicada.Nesse sentido:(...).Assim, diante do 

acórdão de f. 216-233, revogo a decisão de f. 139.Sem prejuízo, deve o 

recuperando Elvis da Silva Dias Marques retornar ao regime semiaberto, 

devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido 

que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer 

ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I - Comparecer em audiência admonitória 

que designo para o dia 06/03/2018, 16h30min, munido de comprovante de 

residência, sob pena de expedição de mandado de prisão em seu 

desfavor;II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo Novo do 

Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e 

integralmente nos demais dias de folga;III - Sair para o trabalho e retornar, 

nos horários acima fixados;IV - Não se ausentar da comarca de Campo 

Novo do Parecis, sem autorização judicial;V - Comparecer em Juízo, para 

justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;VI - Não portar 

quaisquer tipos de armas;VII - Não frequentar lugares com aglomerações 

de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo 

religiosas;VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou 

arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 3728-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

Humberto Morais Gomes - OAB:22.449/MT

 (...)Compulsando os autos com a devida diligência, observo que aportou 

julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às f. 118-129 

referente a Guia de f. 04.Assim, proceda-se a substituição da Guia 

Provisória de f. 04 pela definitiva, observando o julgamento proferido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça às f. 118-129.Outrossim, observo que o delito 

previsto na Guia de f. 152 fora desclassificado para a conduta prevista no 

art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme se vê no acórdão de f. 

196-203.Desta forma, proceda-se novo cálculo de liquidação da pena, 

excluindo a pena de 05 anos referente a Guia de f. 125, haja vista a 

desclassificação do crime.Desse modo, deve o recuperando Juliano de 

Souza Almeida retornar ao regime anterior.Considerando o que o regime 

semiaberto nesta comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as 

condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime:I - 

Comparecer em audiência admonitória que designo para o dia 06/03/2018, 

às 16h30min, munido de comprovante de residência, sob pena de 

expedição de mandado de prisão em seu desfavor;II - Permanecer em sua 

residência, localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e 

sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de 

folga;III - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;IV - 

Não se ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização 

judicial;V - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 

10 de cada mês;VI - Não portar quaisquer tipos de armas;VII - Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, 

boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;VIII - Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e 

nem consumir ou usar drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como 

alvará de soltura e mandado de intimação para o custodiado Juliano de 

Souza Almeida, que se encontra recolhido na Cadeia Pública 

Local.Intime-se o recuperando e seu defensor.Serve a presente como 

alvará de soltura/mandado de intimação .Ciência ao Ministério Público.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83709 Nr: 2995-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ZIBETTI BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Autos nº 2995-91.2016.811.0050 (Código 83709)

Autor: Edilson Zibetti Borba

Requerido: Jefferson Steffen dos Santos Pinto

Vistos.

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se o requerido, 

pessoalmente, para que especifique o interesse na produção de provas, 

no prazo de cinco dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 42-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE STANGERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. TIAGO STURM 

DA ROCHA para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 1792-94.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, SMS, IIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG(EDSÚDS, PDEDMG, MDCNDP, PMDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Sem prejuízo, indefiro o pedido de item “b” de f. 217, uma vez que a parte 

requerente deve apresentar, no mínimo, 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS DO 

PROCEDIMENTO, com vistas a aferir o MENOR CUSTO AO ERÁRIO, DAS 

CONTAS CORRENTES DO ESTADO DE MATO GROSSO em caso de 

bloqueio judicial. Concomitantemente, por se tratar de processo de saúde 

que envolve menor, determino a atenção necessária na Secretaria quanto 

à prioridade na tramitação dos feitos.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Serve a presente como mandado/carta precatória.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74990 Nr: 2156-03.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LUIS ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APTRANS - ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BOLZAN 

ADOLFATO - OAB:OAB/PR 62.467, LEONARDO MARÇAL RIBEIRO - 

OAB:OAB/PR 62.467

 Autos nº: 2156-03.2015.811.0050 (Código 74990)

Exequente: Leandro Luis Orso

Executado: Aptrans

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 2615-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDC, CDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de REMETE-LO para ao setor de correio para que 

seja encaminhado os autos à comarca deprecante, devolvendo a 

supra-identificada carta precatória, sem cumprimento, face o decurso de 

prazo em que a presente carta precatória encontra-se paralisada nesta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64000 Nr: 2027-66.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 2577-56.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA - 

OAB:19.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3325 Nr: 860-68.2000.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, Rafael Vasques Sampieri Burneiko - OAB:6797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, em consonância com o art. 921, III do CPC .

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o requerente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78409 Nr: 4266-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4266-72.2015.811.0050 (Código 78409)

Requerente: Monica da Silva Gomes

Requerido: José Carlos de Macena Filho

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 61.

Assim , redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

__05__/__07__/2018 às ___14_:__00__ horas.

Expeça-se mandado, a fim de intimar o requerido no endereço fornecido 

pela requerente às f. 51.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _____de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10058 Nr: 182-48.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR WANDSCHEER, ANTENOR 

WANDSCHEER, VALDIR WANDSCHEER, VALDEMIR WANDSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no pleito de f. 196-200, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC.Sem prejuízo, defiro o requerimento 200, para que seja levantada a 

restrição de circulação do veículo informado.No que tange ao pedido de 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado, 

anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo 

judicial. Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.Portanto, com fundamento no 

princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de 

ações no estoque da secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os 

autos, serem remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu 

d e s a r q u i v a m e n t o  p a r a  e v e n t u a l  p r o c e s s a m e n t o  d a 

execução.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, _____ 

de fevereiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3775-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a decisão de f. 90 e, considerando que o AR retornou 

com a informação de “endereço insuficiente”, intime-se a parte autora para 

que no prazo de cinco dias apresente o endereço atualizado da parte 

executada, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63059 Nr: 1056-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 2612-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA LINDER, TRIANA CAMPANA 

MICHELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para manifestar-se requerendo o que foi de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito e arquivamento do feito.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conslusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2807 Nr: 342-78.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. CESAR BORNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Autos nº 342-78.2000.811.0050 (Código 2807)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: H. Cesar Bornes

Vistos.

Cuida-se de ação execução movida por Bando do Brasil S/A em face de H 

Cesar Bornes, devidamente qualificados na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 194-198 pugnando pela 

consulta via sistema ANOREG, a fim de localizar bens e/ou valores do 

requerido ou, subsidiariamente, pugnou pela apresentação das últimas 

declarações do requerido, com a finalidade de localizar bens passiveis de 

penhora.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem. De início, quanto ao sistema ANOREG, esta magistrada não 

possui referido acesso.

Já quanto ao requerimento de apresentação das últimas declarações do 

requerido, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que já 

pacificou seu entendimento acerca da questão, entendo imperioso o 

indeferimento do pedido, pois é impossível a quebra do sigilo fiscal como 

forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados acerca de 

bens em nome da parte requerida passíveis de penhora pelo requerente, 

notadamente quando não esgotadas todas as possibilidades pela via 

extrajudicial.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens a fim de dar 

prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o pedido de f. 194-198.

 Após, intime-se o requerente para, no prazo de cinco dias, indicar bens 

passíveis de penhora em nome da parte requerida.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 2847-22.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FÁBIO SUARES, GASOLINI COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FABIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT, Rodrigo 

Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363/MT, WILSON DE OLIVEIRA 

ROSA - OAB:OAB/MT 3236-A

 Vistos.

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, uma vez que, analisando os 

autos, observo que o requerido Elton apresentou memoriais finais ás f. 

720-729, no entanto, o mencionado documento se trata de uma cópia, 

determino a intimação dos patronos do requerido mencionado para que 

apresente os memoriais finais originais no prazo de 24 horas, uma vez 

que tal documento diverge do conteudo colacionado na certidão de f. 730.

Por oportuno, justifico que o prazo de 24 horas é exiguidade justificada 

pelo fato do processo em questão estar inserido na Meta 2 do CNJ.

Cumpridas as determinações acima, tornem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17822 Nr: 1562-38.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFDF, JPFDF, MONIQUE SABADINI FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ACOLHO o parecer ministerial de f. 775-776 e, via de consequencia, 

DETERMINO:

1) Intime-se o inventariante para que apresente certidão negativa 

requerida pela Fazenda Pública Estadual às f. 773-774;

2)Apresente balanço patrimonial da empresa M. M. de Farias ME, nos 

termos do art. 620, §1º, incisco I, do CPC, bem como informe as 

providências adotadas para o encerramento da pessoa jurídica;

3) Informe a destinação conferido ao veículo indicado pelo órgão de 

trânsito na f. 147, prestando esclarecimentos sobre as razões de não 

estar incluído no acervo do espólio;

4) Fixo o prazo de 30 dias para o cumprimento integral da presente 

decisão pelo inventariante;

5) Em seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual para manifestação 

em quinze dias;

6) Cumpridas as determinações acima, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 3768-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o feito carece de impulsionamento da 

inventariante que, apesar de intimada, deixou de cumprir regularmente com 

as determinações do juízo.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a inventariante para promover os aos que 

lhe competem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

remoção do encargo nos termos do art.622, II do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67398 Nr: 1383-89.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 1967-35.2009.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES CAPISTRANO, RUDE GOLDSCHMIDI 

RAUBER, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUCILA SALA HERKLOTZ, 

CLAUDETE GOETZ HENDGES RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BERTOGLIO - OAB:36424, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, HENRIQUE 

JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:31694/PR, PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 3829-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PUBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 Autos nº: 3829-02.2013.811.0050 (Código 65812)

Deprecante: 5ª Vara Federal de Mato Grosso

Autor: Ministério Público

Recuperando: Cleber Guarnieri

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 110.

Assim, intime-se o Comando da Polícia Militar para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a continuidade ou não do cumprimento da pena pelo 

recuperando.

Sem prejuízo, designo audiência de justificação para o dia 

__05__/___06__/2018, às ____13_h___30__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis – MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23109 Nr: 3378-21.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60.888/PR, JOSE ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6668, JOSE 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6.891/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando a certidão de f. 91, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20667 Nr: 972-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA CONCEIÇÃO, ARLETE RIBEIRO 

DA SILVA, ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, JOSE HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82448 Nr: 2184-34.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVINO FERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que as partes entabularam acordo, cuja 

homologação consta às f.43, havendo condenação do requerido em 

custas.

Assim, atualize-se o valor das custas pendentes, intimando-se a parte 

devedora para o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

inscrição da dívida ativa, consoante disposto no artigo 351, §1º da CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Sendo o valor devido superior a R$1.000,00 ou se houver outros valores 

que, somados ultrapassem a referia quantia, expeça-se Certidão da Dívida 

Ativa remetendo-a a Procuradoria-Geral do Estado nos termos do §2º do 

artigo 352 da CNGC.

Em caso de débito inferior a R$1.000,00, arquive-se na forma do artigo 

352, caput e §1º da CNGC, anotando-se a pendência à margem da 

distribuição, procedendo com as baixas pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 244-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96111 Nr: 128-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRACI CARMEM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 128-57.2018.811.0050 (Cód. 96111)

Autor: Ministério Público

Requerido: Meiraci Carmem dos Santos

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 18.

Assim, designo audiência admonitória para o dia ___17__/___04__/2018, 

às ____14_h__00___min..

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Campo Novo do Parecis (MT), 22 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96710 Nr: 501-88.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MAURINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 501-88.2018.811.0050 (Código 96710)

Recuperando: Josimar Maurino de Jesus

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 397.

Assim, designo audiência admonitória dia __23___/__08___/2018 às 

__15___h___45__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34465 Nr: 1246-49.2010.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER EULER MARTINS, ROSANGELA BARBOSA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOCIANE 

GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA GUIMARAES DA SILVA 

- OAB:193.239 SP, EULA KAREM SANDIM MARTINS - OAB:157744 SP, 

ILVANIO MARTINS - OAB:12301, JOCIANA CARLA NEGRI SANTELLO - 

OAB:249087/SP, WALTER EULER MARTINS - OAB:207511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29581 Nr: 2995-72.2008.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, ANTONINHO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE 

SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 (...)Decido.Pois bem.Analisando acuradamente os autos, verifico que o 

autor se fez representar nestes autos, em primeiro momento, pela 

advogada Dra. Stella Regina Pydd Pilger.Às f.149-159, a nobre causídica 

substabeleceu sem reserva de poderes à Dra. Cristiane Aparecida Biava 

de Paiva.Ocorre que às f.180-181, a nobre causídica Dra. Stella Regina 

Pydd Pilger novamente substabeleceu os poderes que lhe foram 

outorgados, sem reserva, ao Dr. Itelvino Hoffman.Assim, constato que a 

representação do requerente encontra-se irregular, posto que o advogado 

que o representou às f.183-186 e f.202 não possui poderes nos autos, 

posto que substabelecido por causídica destituída.Assim, com o fim de 

regularizar a representação processual do polo ativo, INTIME-SE o autor 

pessoalmente, bem como os advogados de f.149 e 181 via DJE, para que 

adotem as medidas necessárias à regularização da representação 

processual do autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

nulidade.Proceda o desentranhamento da petição de f.197-199 uma vez 

que estranha aos autos.Intime-se a parte requerida para que promova o 

deposito imediato dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) 

dias.Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).Indicado pelo 

perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, intimem-se as 

partes para conhecimento.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início dos 

trabalhos.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 1567-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767/MT

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida no ARESP nº 1.187.447/MT que 

determinou o sobrestamento do presente feito, intimem-se as partes para 

ciência da suspensão.

Decorrido o prazo do sobrestamento, intimem-se as partes para 

manifestar o que entender de direito em quinze dias e, em seguida, tornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 266-58.2017.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILITINO SOLETTI, WALDEMIRO 

SOLETTI, ARLINDA FERREIRA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, OTONI CÉSAR COELHO DE 

SOUZA - OAB:5400, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida no ARESP nº 1.187.447/MT que 

determinou o sobrestamento do presente feito, intimem-se as partes para 

ciência da suspensão.

Decorrido o prazo do sobrestamento, intimem-se as partes para 

manifestar o que entender de direito em quinze dias e, em seguida, tornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 3025-34.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, DCCTEEL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, Gustavo Lima Santos - OAB:90392, 

Luciano Lima Santos - OAB:49283, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de f. 275, certifique quanto o pagamento das 

custas judiciais pelo requerido Rodrigo.

Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito para que apresente o laudo pericial nos 

termos da decisão de f. 242-243, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Por fim, designo audiência de instrução para o dia 16/08/2018, às 

16h30min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92405 Nr: 3221-62.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

EDUARDO ANDRZEJEWSKI, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique o cumprimento da decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 1611-93.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 18 

h 00 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 533-64.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS FERRAZZO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA 

LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 16 

h 30 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94760 Nr: 4632-43.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76770 Nr: 3216-11.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Vistos.

 Recebo a apelação interposta nos seus regulares efeitos (CPP, art.597).

Manifeste-se o apelante para apresentar suas razões no prazo legal (art. 

600, CPP).

Oferecidas as razões ou certificado o decurso do prazo para 

apresentá-las, manifeste-se o apelado para contrarrazões.
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 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73513 Nr: 1249-28.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NEVES, WALDUIR THIEMAMM, 

ELEANDRO LUIZ BARP, BARTOLOMEU FILHO, HILDEBRANDO DE BRITO 

SILVA, CRISTIANO ANTUNES, ANDERSON ALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152/MT, Silvia Guides Machado - 

OAB:20.895

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1490-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY, 

NIVALDO BERTOLA MACHADO, WANDERLUCIA FARIAS SOARES, JOÃO 

ANTONIO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Autos nº: 1490-31.2017.811.0050 (Código 89471)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Marco Antonio Mazalotti Danguy e outros

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Marco Antonio Mazalotti Danguy e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às f. 177-186, a defesa de Nivaldo Bertola Machado e Marco Antonio 

Mazalotti apresentou resposta à acusação.

Em seguida, os acusados João Antonio Redivo e Wanderlucia Farias 

Soares apresentou resposta à acusação (f. 191-213).

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia __16__ / __ _ __08_________ / 

2018_ ,às ___15_h_30___min.

Estando presos os acusados, deverão ser requisitados, nos termos do 

disposto no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa e interrogado o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89427 Nr: 1455-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com fundamento 

no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVO ERASMO 

DA SILVA SANTOS devidamente qualificado nos autos.Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70353 Nr: 3493-61.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70352 Nr: 3492-76.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3492-76.2014.811.0050 (Código 70352)

Exequente: L. F. G. representada por Luciane Felipin

Executado: Joel Gonçalves Filho

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Luiza Felipin Gonçalves, 

representada por sua genitora Luciane Felipin, em face de Joel Gonçalves 

Filho.

A inicial foi recebida em 10 de dezembro de 2014, determinando a citação 

do executado para pagamento do débito no prazo de 03 dias, sob pena de 

prisão (f. 17).

O executado foi devidamente citado (f. 64).

Em seguida, a exequente pugnou pela extinção do feito, ante o pagamento 

da dívida (f. 71).

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte executada informou o integral 

adimplemento da obrigação, oportunidade que a parte exequente requereu 

a extinção do feito.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64359 Nr: 2388-83.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA], GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA SALLESS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:OAB/SP 138.630

 Vistos.

Diante da renúncia do mandado (f. 1.183-1.184), intime-se o requerido 

Solo Vivo – Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. para regularizar a 

representação processual, em 10 (dez) dias, nos termos do artigo 76 do 

CPC.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19890 Nr: 214-48.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA, JERRY GILSON 

PILGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 14 

h 30 min. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1998-79.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTES E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/MT, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14.280-B/MT, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Autos nº 1998-79.2014.811.0050 (Código 68196)

Requerente: Centroeste Ambiental Coleta, Transportes e Limpeza Urbana

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Defiro o pedido de f.200 e, assim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia __21__/___08_/2018, às __15__h__00__min, para a 

produção de prova oral.

Sem prejuízo, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de 

quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º, do CPC).

 Intimem-se as partes por seus advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95691 Nr: 5122-65.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 5122-65.2017.811.0050 (Código 95691)

Recuperando: Wanderson de Jesus Feitosa

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 28.

Sem prejuízo, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de 

liberdade, observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Outrossim, designo audiência admonitória dia ____12_/___06__/2018, às 

___13__h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 203-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 203-96.2018.811.0050 (Código 96218)

Recuperando: Marcio Ribeiro

 Vistos.

Calcule-se a pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia ____26_/___06__/2018 às 

___13__h___30__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79416 Nr: 497-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo que 

dos autos consta, acolho o pedido inicial, para declarar dissolvido o 

vínculo conjugal das partes e, por conseguinte, decreto o divórcio de José 

Barbosa Jucá e Francinete Lopes Barbosa.Via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, nos termos da Lei 1.060/50.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil respectivo, 

depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71157 Nr: 4127-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA QUIRINO COELHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96219 Nr: 204-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANILDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº: 204-81.2018.811.0050 (Código 96219)

Recuperando: Diovanildo Rodrigues Filho

 Vistos.

Calcule-se a pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia ___19__/___06__/2018 às 

___13__h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33826 Nr: 590-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DIONES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 590-92.2010.811.0050 (Código 33826)

Recuperando: Silvestre Diones Dias

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 397.

Assim, designo audiência admonitória dia ___13__/___03__/2018 às 

____16_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83232 Nr: 2698-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SANTOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322MT

 Autos nº: 2698-84.2016.811.0050 (Código 83232)

Recuperando: Ernandes Santos Borges

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 470.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___23__/__08___/2018, às __16___h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72241 Nr: 515-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 515-77.2015.811.0050 (Código 72241)

Autor: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. De Assoc. do Oeste de MT

Requerido: Rejane Silva dos Santos

Vistos.

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se a parte autora 

para que informe qual a peça deve ser considerada válida acerca da 

impugnação aos embargos monitórios.

Em seguida, tornem-se os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88332 Nr: 841-66.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MICKOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a emenda de f.18-19.

Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem 

efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no 

§ 1º, do art. 919 do CPC.

Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78628 Nr: 32-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 32-13.2016.811.0050 (Código 78628)

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Marilene de Siqueira Silva

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Marilene de Siqueira 

Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de f. 06-15.

A liminar foi deferida às f. 16.

O requerido não foi encontrado para citação (f. 27).

Em seguida, o autor foi intimado, por meio de seu patrono, via DJE, para 
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dar prosseguimento ao feito (f. 28) e, após, foi intimado pessoalmente 

para manifestação, sob pena de extinção do feito (f. 30), no entanto, o 

requerente deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intimem-se.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72911 Nr: 902-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMIKO NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES-ME - BASE E 

APOIO TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da petição de f.59-64, atualize-se o polo ativo da demanda.

Após, certifique-se o decurso de prazo da intimação de f.57, intimando o 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60562 Nr: 1556-84.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE LIMA METALÚRGICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 2888-23.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FRANCISCA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 Autos nº: 888-23.2011.811.0050 (Código 39535)

Exequente: Zilda Francisca Guimarães

Executado: INSS

Vistos.

Defiro o pedido de f. 171-173.

Com a informação dos valores depositados, desde já, determino a 

expedição de Alvará para liberação dos valores depositados pela parte 

executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 1647-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE NOVACKI BOEIRA - 

OAB:63.698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Exceção de Incompetência oposta por Beatriz dos Santos.

O feito principal foi extinto sem resolução do mérito pela ausência de 

interesse processual do autor, ora excepto.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a ação principal foi extinta sem 

resolução do mérito.

Considerando que a presente demanda trata-se de incidente processual, 

cujo objeto é a fixação de competência da ação principal, o feito deve ser 

extinto sem resolução do mérito.

Isto posto, com fundamento no art.485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários uma vez que o autor litiga sob o páreo da justiça 

gratuita.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 1993-33.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISI KOLLING, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDONSIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1993-33.2009.811.0050 (Código 31942)

Exequente: Deisi Kolling e outra

Executado: Aldonsio Figueiredo

Vistos.

Trata-se de execução de sentença (honorários sucumbenciais) proposta 
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por Deisi Kolling e Daiana Taise Tessaro Minozzo em face de Aldonísio 

Figueiredo, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial foi recebida às f. 48, determinando a intimação do executado para 

efetuar o pagamento da dívida.

Às f. 50-51 o feito foi impulsionado para intimar a parte autora para efetuar 

o pagamento da diligência, no prazo de 15 dias.

Em seguida, o feito foi impulsionado para intimar a parte exequente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (f. 

55), no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (f. 56).

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intimem-se.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 2690-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO TURRA DE OLIVEIRA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2859 Nr: 393-89.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64260 Nr: 2294-38.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIA HOFFMEISTER, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Autos nº: 2294-38.2013.811.0050 (Código 64260)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Basilia Hoffmeister e outro

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A, em face de Basilia Hoffmeister e José Carlos de Olievira, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu tramite regular, informando as partes, às f. 54-56, que 

entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no termo de 

composição, requerendo a homologação.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 54-56.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76511 Nr: 3076-74.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNINI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO JOSÉ PAGLIARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - 

OAB:236.578/SP, MARCOS ROGÉRIO AIRES CARNEIRO MARTINS - 

OAB:1776.647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 2973-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 
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acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70250 Nr: 3420-89.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL LUIZ GALETTI, MARIA DE FÁTIMA 

GALLETI, ANDERSON GENTIL GALLETI, MAGDA CRISTINA VISNADI 

GALLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER JOSE 

DA SILVA RIBEIRO - OAB:6.160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de f. 103.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13557 Nr: 528-62.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378 OAB/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270 OAB/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832 

OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81903 Nr: 1881-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., JACI PEREIRA TARGINO, CARLOS 

CESAR PEREIRA TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1881-20.2016.811.0050 (Código 81903)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT

Executados: Construfabril Construtora e Prestadora de Serviços e outros

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face do executado, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Após regular prosseguimento do feito, as partes informaram a composição 

de acordo, mediante as condições estabelecidas no documento de f. 

45-47.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 45-47).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no pleito de f. 45-47, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.

No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral 

do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial.

 Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.

Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, 

a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria do juízo, 

INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 4227-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WASHINGTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4227-41.2016.811.0050 (Código 85727)Requerente: Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Sudoeste de Mato 

GrossoRequerido: José Washington da SilvaVistos.O Conselho Nacional 

de Justiça instituiu o chamado Sistema RENAJUD, com vista a implementar 

“Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, conforme dispõe o art. 2° 

do respectivo Regulamento; “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é 

uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de 

retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM.”Ademais, vislumbro que o devedor, devidamente citado para 

efetuar o pagamento do débito, objeto desta execução, quedou-se inerte, 

não fazendo qualquer aceno em direção ao pagamento, nem tampouco 

ofertando outros bens à penhora; por isso, não resta outra saída ao Juízo, 

senão acolher a pretensão. Nesse sentido, já decidiu a Câmara Especial 

do Meio Ambiente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos 

de recurso de agravo de instrumento sob nº. 783.994-5/4.00, datado em 

11.09.2008, publicado no Diário da Justiça Estadual em 

17.09.2008:“(...)”Diante da realidade processual, torna-se viável o bloqueio 

e penhora do veículo indicado. Após, o cumprimento, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 dias, de modo que, 

sendo negativo o resultado do bloqueio, deverá a parte exequente, 

comprovando as diligências nos autos, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de extinção do feito.Por fim, encaminhem-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para a devida autuação do feito, eis que se trata de 

exequente/executado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 5072-39.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DAMASCENA RODRIGUES ME, BENEVAL 

DAMASCENA RODRIGUES, AURILENE ALENCAR CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5072-39.2017.811.0050 (Código 95600)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: B. Damascena Rodrigues ME e outros

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face do executado, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Após regular prosseguimento do feito, as partes informaram a composição 

de acordo, mediante as condições estabelecidas no documento de f. 

29-33.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 29-33).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no pleito de f. 29-33, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.

No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral 

do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial.

 Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.

Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, 

a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria do juízo, 

INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1748 Nr: 1612-74.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº Código 1748Exequente: Banco do Brasil S/AExecutado: José 

Luiz Barreto da CostaVistos.Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial 

movida pelo(a) Banco do Brasil S/A em desfavor de José Luiz Barreto da 

Costa, devidamente qualificado na exordial.A parte exequente comparece 

aos autos, às f. 31-32 pugnando pela consulta via sistema Renajud a fim 

de localizar bens do executado.Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

Decido. O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com 

vista a implementar “Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, 

conforme dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento: “Art. 2º O Sistema 

RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM.”Neste sentido, tem-se a jurisprudência:(...). 

Diante da realidade processual, viável a restrição pretendida.Após, o 

cumprimento, independente do resultado, intime-se a parte autora para que 

se manifeste no prazo de 05 dias.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81521 Nr: 1655-15.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA DE SENA, LAURA PEREIRA 

DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78434 Nr: 4281-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MICKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente sustenta 

a impossibilidade de localização de bens do devedor, pugnando pela 

busca de patrimônio do executado via Sistema Renajud, bem como a 

expedição de Ofício à Receita Federal para fornecimento das cópias das 

declarações de imposto de renda.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, observo que a parte exequente não comprovou nos autos 

as diligências realizadas a fim de encontrar bens de propriedade 

executado, ou seja, o exequente não exauriu todas as possibilidades para 

encontrar bens/endereço, fundamentando seu pedido em meras 

alegações, o que é insuficiente para justificar a quebra do sigilo.

Posto isto, indefiro o pedido de consulta via Sistema Infojud.

Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte exequente nos presentes autos, importante consignar que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos.

Ao que se depreende dos autos, não há comprovação de qualquer 

tentativa de localização de bens do executado por parte do exequente.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição das partes para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois a exequente não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias indicar o 

endereço do devedor, a fim de dar o regular processamento da ação, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 2311-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN MARCHIO REPRESENTAÇÕES 
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COMERCIAIS LTDA, DEVAIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1909-85.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO, 

JACI PEREIRA TARGINO, MARISA HELENA WIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 Autos nº 1909-85.2016.811.0050 (Código 81948)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT

Executados: Construfabril Construtora e Prestadora de Serviços e outros

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face do executado, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Após regular prosseguimento do feito, as partes informaram a composição 

de acordo, mediante as condições estabelecidas no documento de f. 

37-39.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 37-39).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no pleito de f. 37-39, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.

No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral 

do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial.

 Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.

Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, 

a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria do juízo, 

INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37307 Nr: 660-75.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO GIACOMET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARCOS AZAMBUJA TERRA, MARIO 

GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

Paulo Eduardo Giacomet em face de Daniel Marcos Azambuja Terra e 

Mario Golon, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 46.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente às f. 46 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 1643-69.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI ANTONIO CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90897 Nr: 2357-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE HOTEL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2357-24.2017.811.0050 (Código 90897)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Oriente Hotel Ltda. - ME

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face do 

executado, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente pugnou pela extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.
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É o relatório.

Fundamento. Decido.

Defiro o pleito de f. 229, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que analisando os autos em apenso a execução de título extrajudicial 

que ensejou os presentes embargos à execução foi extinta face o 

cumprimento integral do acordo entabulado pelas partes.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29035 Nr: 2447-47.2008.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97083 Nr: 700-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS, 

VALDEMAR F. DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:MT/20720-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 489-45.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE M. 

COUTINHO - OAB:OAB/DF 34308

 Considerando a necessidade de readequação por este juízo, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 21 de agosto de 2018 às 17 

h 00 min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 1928-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamarati Armazens Gerais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE SATO - 

OAB:130.814/SP, RENATO SCOTT GUTFREUND - OAB:192.304/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 198-96.2013.811.0050 (Código 63901)

Embargante: Itamarati Armazens Gerais Ltda.

Embargado: Fazenda Nacional

Vistos.

Trata-se de ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO que a parte embargante 

informa às f. 109 a existência da dívida e, via de consequência, pugna 

pela extinção do processo face a renúncia à pretensão formulada na ação 

ou na reconvenção.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da petição de f. 109, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do artigo 

487, III, c, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, os autores optaram pela extinção do feito.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Atualize-se o feito para que seja retirado da META 02 CNJ.

 Registre-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92528 Nr: 3294-34.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO SOUZA DE ALMEIDA - 

OAB:12.209/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO 

- OAB:12.280/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 1636-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444/MS, MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - OAB:11303/MS, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1851-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DA ROCHA REIS ALVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOBRADEIRAS METALNEY LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROSA - 

OAB:69006

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65588 Nr: 3615-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ZANELA, ROSANI ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Autos nº 3615-11.2013.811.0050 (Código 65588)

Exequente: Banco do Brasil

Executado: José Claudino Zanela e outro

Vistos.

Intime-se as partes para ciência da redistribuição do feito junto a Segunda 

Vara.

Em seguida, no prazo de quinze dias, deverá a parte exequente 

apresentar o valor atualizado dos débitos em comento.

Ato contínuo, intime-se a parte executada para manifestar o que entender 

de direito em quinze dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 1535-06.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES BORGES LTDA ME, ANEDIR SOARES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1535-06.2015.811.0050 (Código 73994)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Soares Borges Ltda. ME e outros

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial intentada por Banco Bradesco 

S/A em face dessoares Borges Ltda. ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

No decorrer do tramite processual as partes apresentaram acordo às f 

126-127.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da informação da realização de acordo nos termos acostados às f. 

126-127, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas conforme acordado.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1362-21.2011.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA THAIS MORAIS DE ARAUJO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada LUMA THAIS 

MORAIS DE ARAUJO CARVALHO, através de seus advogados, para que 

apresente as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70131 Nr: 3340-28.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75704 Nr: 2567-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CGFDS, MEFDS, MAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conjugando o binômio necessidade-possibilidade JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de pensão 

alimentícia no percentual de 60% do salário mínimo, mensalmente, em favor 

das autora, qual seja, 30% do salário mínimo vigente para cada uma das 

filhas.Concomitantemente, determino que seja oficiado o Cartóio de 

Registro Civil da Comarca de Apui/AM a fim de que se proceda a 

competente alteração no registro das investigantes, consignando-se o 

patronímico do investigado a ser acrescentado ao nome das investigantes, 

bem como os nomes dos avós paternos.Condeno o requerido no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no qual fixo 

20% sobre o valor da causa a serem revertidos em favor da DPE.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo e consequente 
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arquivamento dos autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96715 Nr: 506-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DIAS PUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Passamani de 

Oliveira - OAB:17.758/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12.602/MT

 Autos nº: 506-13.2018.811.0050 (Código 96715)

Recuperanda: Mirian Dias Pudo

 Vistos.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia ___06__/___09__/2018, às 

__14___h__45___min.

Intime-se a recuperanda e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 1 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 3372-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos nº: 3372-28.2017.811.0050 (Código 92677)

Recuperando: Claudinei da Costa Silva

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 52.

Assim, proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia ___06__/__09___/2018, às 

__13___h__30___min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 784-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FEITOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, OTAVIANO FEITOSA DE 

ALENCAR, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 1363-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ CAR VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 Autos nº: 1363-35.2013.811.0050 (Código 63353)

Autor: Princz Car Veículos Ltda. - ME

Requerido: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos.

DESIGNO audiência para o dia _21___/___08__/2017, às __17__:__30___ 

horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35229 Nr: 2018-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS MARTINI ZAWASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96006 Nr: 54-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1VCDBDB, LMRDAP, JMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27019 Nr: 443-37.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Autos nº 443-37.2008.811.0050 (Código 27019)

Exequente: Antonia Fernandes

Executado: INSS

Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 546 de 1041



artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25545 Nr: 2166-28.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84912 Nr: 3695-67.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de f. 27 e, via de consequência,, intime-se o patrono do 

autor para que no prazo de quinze dias forneça o endereço atualizado 

deste nos autos a fim de viabilizar a realização do estudo psicossocial, 

sob pena de extinção do feito. Com o decurso do prazo, certifique e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o neccessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80662 Nr: 1137-25.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC, FRANCISCA GOMES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Autos n° 1137-25.2016.811.0050 (Código 80662)

Autor: R.G.C

Requerido: Municipio de CNP e Estado de MT

Vistos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 

__11___/__09___/__2018_____, às16__h_30___min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18041 Nr: 1799-72.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI, AERTON 

VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 191/2005 (Código 18041)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido: Ana Carolina Penzo Meneguzzi e outro

Vistos.

Defiro o pleito de suspensão formulado pela parte exequente, com fulcro 

no art. 921, III, do CPC.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71742 Nr: 231-69.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEN MARCELO WERNER, REINALDO 

SIEGREFIED WERNER, VIVIANE RAQUEL WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 2143-77.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80728 Nr: 1166-75.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO LOFIEGO SILVA - 

OAB:238609

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada FRANCELINO 

THEODORO, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 3177-63.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETTO - OAB:147829, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:8144-A, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A, Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:8194-A, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RAFAEL 

FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21905 Nr: 2188-23.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERREZ SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, DIEGO ALVES CORRÊA BERNARDI. - OAB:15.735/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23222 Nr: 3497-79.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO LOCATELI, PAULO CESAR AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEDESCO E PORTOLAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:413/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76062 Nr: 2827-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2827-26.2015.811.0050 (Código 76062)

Exequente: Centro Oeste Suprimento Para Movelaria Ltda.

Executado: Stylus Fabricação de Moveis Ltda.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de quantia certa fundada em título 

extrajudicial ajuizada pela parte exequente em face da parte executada, 

ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Com o desenrolar o tramite processual, as partes apresentaram acordo às 

f. 59-66.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 59-66.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3731 Nr: 1264-22.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1264-22.2000.811.0050 Código 73399Exequente: Banco do 

Brasil S/AExecutado: Nair Aziliero TomazelliVistos.Cuida-se de Execução 

de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Nair 

Aziliero Tomazelli, devidamente qualificado na exordial.A parte exequente 

comparece aos autos, às f. 102 pugnando pela consulta via sistema 

Renajud, Bacenjud e Infojud fim de localizar bens do executado.Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. Sem delongas, é importante 

consignar que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização 
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de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém 

não serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a 

penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o 

credor indicar o local em que se encontram os veículos.Quanto ao Infojud, 

trata-se de medida excepcional uma vez que dá acesso a dados fiscais 

da parte pesquisada, o que pode ocasionar quebra de sigilo, não podendo 

o magistrado fazê-lo indiscriminadamente.Não obstante a tentativa de 

penhora online, esta, aliás, a primeira na lista de preferencia de penhora, 

que restou infrutífera, o exequente requereu então a consulta via Renajud, 

Bacenjud e Infojud, não tendo adotado nenhuma outra providência a fim de 

localizar bens da parte devedora.Ademais, o poder judiciário não é órgão 

consultivo à disposição da parte, devendo o interessado diligenciar em 

busca de bens e endereço a fim de dar prosseguimento à demanda, 

sendo as vias à disposição do judiciário medidas a serem adotadas em 

casos excepcionais.Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud, Bacenjud 

e Infojud, pois o exequente não indicou a localização do veículos/bens e 

nem mesmo se há veículos/bens em nome do executado. Com isso, 

intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis 

de penhora em nome da parte requerida, sob pena de arquivamento.Após, 

voltem conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, ____ de 

Fevereiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80662 Nr: 1137-25.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGC, FRANCISCA GOMES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Autos n° 1137-25.2016.811.0050 (Código 80662)

Autor: R.G.C

Requerido: Municipio de CNP e Estado de MT

Vistos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 

__11___/__09___/__2018_____, às _6__h_30___min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 358-80.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25512 Nr: 2150-74.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX & SILVA LTDA, APARECIDA ATILIO DA 

SILVA GOMES, JOSE FELIX GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2007/110 (Código 25512)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executado: Feliz e Silva Ltda. E outros

Vistos.

Sem delongas, indefiro o pleito de f.119, uma vez que se trata de 

providencia a ser realizada pela parte exequente.

Diante disso, intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que no 

prazo de dez dias dê prosseguimento ao feito, comprovando as diligencias 

nos autos, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98040 Nr: 3422-22.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3422-22.2015.811.0051 - 98040

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

a respeito do pedido de suspensão aduzido pelo Executado.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137028 Nr: 9305-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRT, KdOB, NRLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT7355A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão anterior, especialmente na parte em que indeferiu o 

pedido antecipatór io fe i to contra o Estado de Mato 

Grosso.Consequentemente, autoriza-se o seguimento do feito, mas desde 

logo dele sendo excluída a pretensão previdenciária, que deverá ser 

objeto de pedido administrativo ou judicial.Assim, CITE-SE o Requerido 

Kaycke e INTIME-SE a Requerente Regiane, esta na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC), a fim de que compareçam, perante o 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser 

oportunamente designada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Nos termos do 

art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá conter apenas os 
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dados necessários à audiência, sem a cópia da petição inicial, mas 

assegurando-se à Requerida o direito de examinar os autos a qualquer 

tempo.Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC) 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 1 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142108 Nr: 1334-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.C. O. Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Rodrigues de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lehnen - 

OAB:21860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido cumprido só parcialmente o sequestro, o Executado poderá 

entregar o produto remanescente, para assim desobrigar-se perante a 

Exequente.Não havendo depósito, DEFIRO, desde logo, a expedição de 

certidão para protesto. Não tendo sido possível o cumprimento da medida 

acautelatória, nem tendo sido depositado o produto consignado na cédula, 

INTIME-SE a Exequente para que indique o local em que se localiza o 

produto ou para que solicite as diligências que entender pertinentes. 

Informado o local, EXPEÇA-SE novo mandado de busca e apreensão.Por 

fim, CONDENO o Executado ao pagamento de honorários advocatícios, 

desde logo fixados no que corresponder a 10% do valor da causa, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 de março 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99790 Nr: 3979-09.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claurena Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariza Aparecida Figueiredo Pizzulo, Giuseppe 

Pizzulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

presente resolutória, mantendo incólume o contrato celebrado pelas 

Partes, notadamente as obrigações assumidas pela Requerente.INDEFIRO 

o pedido de condenação da Requerente às penas da litigância de má-fé, 

dada a falta de conclusão acerca da existência, ou não, de vícios ocultos 

pré-existentes a prejudicar o uso da coisa alienada. CONDENO a 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do valor atualizado da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

9 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6436 Nr: 787-88.2003.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Patussi de Andrade ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96746 Nr: 2946-81.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuseppe Pizzulo, Mariza Aparecida Figueiredo Pizzulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claurena Transportes Ltda ME, Cláudio 

Trevizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Autos n° 2946-81.2015.811.0051 - 96746 (...) Decido. Pelo exposto, 

JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação 

cautelar para determinar a busca e a apreensão do implemento rodoviário 

indicado na inicial. Uma vez que a presente ação cautelar foi ajuizada 

ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 29173, caberá aos 

Requerentes o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias do 

cumprimento da ordem de apreensão. CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no que 

corresponder a 15% do valor atualizado da causa. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação 

por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70715 Nr: 3592-33.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Nesse diapasão, entendeu o legislador que o valor de 40 salários mínimos 

seria o montante razoável para que se pudesse garantir a manutenção de 

uma família sem representar riscos à dignidade humana de qualquer de 

seus membros.Por conta disso, a impenhorabilidade da conta poupança 

somente se justifica, e por certo somente se mantém, quando não 

ultrapassar o limite descrito no art. 833, X, do NCPC.No caso dos autos, 

verifica-se que o bloqueio via bacenjud, aqui impugnado pela Executada, 

alcançou valores referentes à conta poupança de sua titularidade, a 

saber: R$ 3.219,92, na conta poupança nº 0005203-5 Agência 1157, do 

Banco Bradesco.Na hipótese, ressalta-se que a Executada bem 

demonstrou que os valores constritos estão depositados junto à conta 

poupança e, ainda, que não há desvio de finalidade da referida conta, de 

modo que se conclui que a restrição recaiu sobre valores impenhoráveis. 

Isso posto, DEFIRO o pedido de p. 66/67.Via de consequência, DETERMINO 

o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da 

ExecutadaPara tanto EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores.No 

mais, tendo em vista o comparecimento da Executada aos autos, superado 

está o vício de citação indicado, impondo-se, por conseguinte, a 

continuidade do feito.Sem prejuízo, INTIME-SE o Exequente para que, 

querendo, apresente novos cálculos de atualização da dívida e requeria o 

que entender de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 3912-54.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3912-54.2009.811.0051 - 29866

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5631 Nr: 1549-41.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Roberto Jacon de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dina Maria Gossn Parolari - 

OAB:6941B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1549-41.2002.811.0051 - 5631

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do 

Executado.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141942 Nr: 1239-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos Dadalt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Dadalt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1239-73.2018.811.0051 - 141942

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, pessoalmente, a fim de 

que compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à 

audiência de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, sem a cópia da petição 

inicial, mas assegurando-se ao Requerido o direito de examinar os autos a 

qualquer tempo.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141826 Nr: 1192-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giuliano Zanchet Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1192-02.2018.811.0051 - 141826

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, promova 

o pagamento correspondente, acrescido de honorários advocatícios 

equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 

do pagamento das custas processuais.

 O Requerido poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o Requerido poderá opor 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 702 e § 

4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35321 Nr: 1861-02.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a 

penhora, e, também, sobre o valor atribuído ao bem. O exequente devrá, 

ainda, mencionar eventual interesse na adjudicação dos bens 
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penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142001 Nr: 1269-11.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1269-11.2018.811.0051 - 142001

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Requerida e INTIME-SE a Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75167 Nr: 157-80.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elke Adrianne Neves de Souza Santiago, KGNdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Frescha, Ilaine Terezinha Braun, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A ADVOGADA ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - OAB/MT 6.131B, 

PARA NO PRAZO DE 24 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS, advertindo-a 

que decorrido o lapso temporal indicado, poderá incorrer em eventuais 

penalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2419-66.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozenir Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:MT.14.250-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, acerca da data agendada para a realização da 

perícia, qual seja: dia 07 de março de 2018, às 13:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135591 Nr: 8579-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geiza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA IVO DOS SANTOS - 

OAB:20489/O

 Autos n° 8579-05.2017.811.0051 - 135591

Indenização

Despacho.

Vistos etc.

NOMEIO a ilustre Dra. Daniela Ivo dos Santos como Procuradora dativa do 

Requerido.

INTIME-SE a recém-nomeada Procuradora para que, no prazo legal, 

apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142032 Nr: 1295-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Cruz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86704 Nr: 4408-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Caramori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913

 Autos n° 4408-10.2014.811.0051 - 86704

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Não havendo manifestação no aludido prazo, CONCLUSOS os autos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 2579-23.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias, Farias e 

Farias Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mareuza Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de maio de 

2018, às 15:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, pelo correio, no último endereço informado nos autos, para 

que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, 

§ 1º, do NCPC).INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a 

fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 357, § 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação 

sugerida pelo art. 450 do NCPC.Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às 

próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso 

de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) 

dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à 

audiência, independentemente de intimação.No mais, por força da regra do 

art. 139, VI, do NCPC, admite-se eventual inversão da ordem de produção 

de provas, passando-se imediatamente à oitiva de testemunhas, ainda 

que, durante a audiência, mostre-se necessária a produção de outras 

provas, a serem produzidas em momento posterior. Por fim, dada a nítida 

conexão, DETERMINO o apensamento destes autos aos de Prestação de 

Contas nº 3552-12.2015.811.0051, Código 98391.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 7 de fevereiro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Edital

EDITAL DE AVISO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA; COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP; N. M. FELITO E CIA LTDA; 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP; IPANEMA DIESEL 

LTDA; ANTONIO CARLOS FELITO – ME; MARA RÚBIA FELITO – ME; e os 

produtores rurais ANTONIO CARLOS FELITO E MARA RÚBIA FELITO

Processo: N.º 3455-41.2017.811.0051 - CÓDIGO 125251

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por 

O u t r o s  C ó d i g o s ,  L e i s  E s p a r s a s  e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTES REQUERENTES: A.K.F ROMERO TRANSPORTES 

LTDA (em recuperação judicial); COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP (em recuperação 

judicial); N. M. FELITO E CIA LTDA (em recuperação judicial); 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP (em 

recuperação judicial); IPANEMA DIESEL LTDA(em 

recuperação judicial); ANTONIO CARLOS FELITO – ME(em 

recuperação judicial); MARA RÚBIA FELITO – ME (em 

recuperação judicial); e os produtores rurais ANTONIO 

CARLOS FELITO (em recuperação judicial) E MARA RÚBIA 

FELITO (em recuperação judicial)

ADVOGADOS: Vagner Soares Sulas, OAB/MT 8455/MT

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: Lorga & Mikejevs Advogados 

Associados – Marco Antonio Lorga, OAB/MT13.536/O e 

CRA/MT 00298

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, 

nos termos do art. 53 e do art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05, da 

presente ação de Recuperação Judicial deferida às empresas, 

sobre a apresentação pelas Recuperandas do Plano de 

Recuperação Judicial e da Segunda Relação de Credores 

elaborada pela Administração Judicial, ficando, todos 

advertidos acerca do prazo legal de 10 (dez) dias úteis para 

que os interessados possam apresentar eventual Impugnação 

de Crédito Judicial em face desta Relação de Credores, tudo 

nos termos do artigo 8º e seguintes da Lei 11.101/2005, bem 

como, consignando-se, que os credores terão o prazo de 30 

(trinta) dias úteis, para manifestação de eventuais objeções 

sobre o Plano de Recuperação Judicial, tudo a partir da 

publicação deste edital a que alude o § 2º, do art. 7º, e o § 

único, do art. 55, da aludida norma. O presente edital será 

publicado, e afixado no lugar de costume para que no futuro 

ninguém possa alegar ignorância.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES, 

DEVEDORAS E INTERESSADOS
SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES: A Administração Judicial de A.K.F 

ROMERO TRANSPORTES LTDA (em recuperação judicial), CNPJ 

11.522.727/0001-55; COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP 

(em recuperação judicial), CNPJ 06.337.534/0001-94 ; N. M. FELITO E CIA 

LTDA (em recuperação judicial), CNPJ 08.246.188/0001-64; COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP (em recuperação judicial), CNPJ 

10.968.970/0001-39; IPANEMA DIESEL LTDA(em recuperação judicial), 

CNPJ 79.953.113/0001-61; ANTONIO CARLOS FELITO – ME(em 

recuperação judicial), CNPJ n° 13.014.496/0001-02; MARA RÚBIA FELITO 

– ME (em recuperação judicial), CNPJ n° 05.338.078/0001-34; e os 

produtores rurais ANTONIO CARLOS FELITO (em recuperação judicial), 

CPF/MF 280.392.709-87 E MARA RÚBIA FELITO (em recuperação judicial), 

CPF/MF nº 015.913.829-98, nos termos do processo nº 

3455-41.2017.811.0051 - CÓDIGO 125251, em curso perante o JUIZO DA 

SEGUNDA VARA CÍVEL, na Comarca de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso, torna público às partes e interessados que após a análise 

detalhada das habilitações e divergências de crédito apresentadas 

perante esta Administração Judicial, bem como dos documentos 

comerciais e fiscais, concluiu pela legitimação dos credores constantes na 

relação abaixo. Desde logo, ficam todos advertidos acerca do 

prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste, 

para que os interessados possam apresentar eventual 

Impugnação de Crédito Judicial em face desta Relação de 

Credores, tudo nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 

11.101/2005. A documentação que fundamentou a elaboração da relação 

aqui apresentada encontra-se a disposição dos credores, das devedoras 

e do Ministério Público. Os interessados deverão fazer sua solicitação 

prévia por e-mail, grupofelito.rj@lorgamikejevs.com.br, indicando 

detalhadamente os documentos que pretendem ter acesso, quando lhe 

será respondido o dia e horário conveniente ao comparecimento na sede 

da Administradora Judicial, caso não seja possível o envio da 

documentação de forma digitalizada. Demais disso, questionamentos e 

dúvidas poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone, ou pessoalmente, 

no escritório sede, neste último caso, através de agendamento prévio, o 

qual está localizado na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202, Bairro 

Morada do Sol, CEP: 78.043-508, na cidade de Cuiabá- MT, telefones (65) 

3054-5040 / 3622-3889, com funcionamento de 8h até 12h e de 13h até 

17h, de segunda a sexta feira. A lista ora publicada pode ser encontrada 

também em nosso site, www.lorgamikejevs.com.br, assim como a lista 

analítica e as peças de julgamentos administrativos da 

habilitações/divergências de crédito apresentadas. Informamos, ainda, 

que o Plano de Recuperação Judicial foi devidamente 

apresentado pelas Recuperandas no dia 14/02/2018 e juntado pela 

Secretaria da Vara em 20/02/2018 (id 141540) do Sistema PEA – 

Portal Eletrônico do Advogado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ficando, desde logo, advertidos que os interessados 

possuem 30 (trinta) dias úteis, contados da publicação deste 

edital, para apresentar no processo de recuperação judicial suas 

eventuais objeções ao mesmo, conforme disposto no artigo 55 

da Lei 11.101/2005. De modo a facilitar o acesso à íntegra deste, o 

Plano de Recuperação Judicial está disponível no site eletrônico 

da Administração Judicial.

Relação de Credores: A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA (em 

recuperação judicial), CNPJ 11.522.727/0001-55, CLASSE I – 

CREDORES TRABALHISTAS: AUREZINO FERREIRA DOS SANTOS, R$ 
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11.712,18, CREDOR TRABALHISTA; GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, 

R$30.000,00, CREDOR TRABALHISTA; JEFERSON GLASER, R$ 5.371,14, 

CREDOR TRABALHISTA; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: 

AGS COMERCIO DE PNEUS, R$13.533,00, QUIROGRAFÁRIO; AUTO 

POSTO PONTAL, R$ 12.220,02, QUIROGRAFÁRIO; BANCO BRADESCO 

S.A., R$ 71.085,88, QUIROGRAFÁRIO; BANCO DO BRASIL, R$ 

333.683,33, QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, R$ 

148.877,20, QUIROGRAFÁRIO; IPECAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, R$ 

4.479,20, QUIROGRAFÁRIO; LIDER PEÇAS, R$ 3.246,62, 

QUIROGRAFÁRIO; MIRIAN AUTO POSTO, R$ 2.322,08, QUIROGRAFÁRIO; 

POSTO SERTANEJO, R$4.846,58, QUIROGRAFÁRIO; RODOBENS 

CAMINHÕES, R$ 13.792,57, QUIROGRAFÁRIO; ROTA OESTE, R$7.772,85, 

QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: BANCO BRADESCO 

S.A., R$1.010.700,00, EXTRACONCURSAL; BANCO DO BRASIL S.A., R$ 

175.000,00, EXTRACONCURSAL; SCANIA BANCO, R$ 52.577,11, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, R$ 120.809,78, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, R$ 499.681,06, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, R$ 450,00, 

EXTRACONCURSAL; COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP 

(em recuperação judicial), CNPJ 06.337.534/0001-94, CLASSE I – 

CREDORES TRABALHISTAS: CRISTIANE BARBOZA VICENTIN 

,R$2.739,94, CREDOR TRABALHISTA; LISSANDRO ROSA VILELA, R$ 

5.112,09, CREDOR TRABALHISTA; TAÍSA DE CAMPOS OLIVEIRA, R$ 

6.336,51, CREDOR TRABALHISTA; CLASSE II – CREDORES GARANTIA 

REAL: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A., R$ 830.000,00, GARANTIA REAL; 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, R$ 1.014.000,00, GARANTIA 

REAL; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: ÁGAPE 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, R$ 8.136,00, QUIROGRAFÁRIO; 

AGRIPINO RODRIGUES MARINHO NETO, R$ 110,00, QUIROGRAFÁRIO; 

AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, R$ 13.231,90, QUIROGRAFÁRIO; 

ATACADÃO DIST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, R$361,01, 

QUIROGRAFÁRIO; ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, R$ 207,61, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO BRADESCO S.A.,R$ 619.383,53, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO DO BRASIL, R$ 2.180.810,01, 

QUIROGRAFÁRIO; BELO BRASIL SUPERMERCADO, R$ 1.146,35, 

QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, R$ 491.407,66, 

QUIROGRAFÁRIO; CASTOLDI DIESEL LTDA, R$ 7.087,16, 

QUIROGRAFÁRIO; CELSO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS , 

R$494,93, QUIROGRAFÁRIO; CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE, 

R$ 18.124,38, QUIROGRAFÁRIO; CLAUDEMIR APARECIDO BARBARELLI – 

ME, R$ 132,00, QUIROGRAFÁRIO; CLAUDIA FIN RAMOS –ME, R$ 400,00, 

QUIROGRAFÁRIO; CLAUMAR ALIMENTOS LTDA, R$ 1.670,04, 

QUIROGRAFÁRIO; COMERCIAL DE ALIMENTO JPM LTDA, R$ 787,38, 

QUIROGRAFÁRIO; COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA, R$ 543,88, 

QUIROGRAFÁRIO; COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 

R$ 5.282,62, QUIROGRAFÁRIO; DDD DISTRIBUIDORA DE DOCE DESCA, R$ 

196,19, QUIROGRAFÁRIO; DELTA MAIS DISTR DE ALIMENTOS, 

R$4.727,14,QUIROGRAFÁRIO; DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ 

LTDA, R$ 242,83, QUIROGRAFÁRIO; FIGUEROA PAINÉIS LUMINOSOS 

LTDA, R$ 58.408,15, QUIROGRAFÁRIO; FÓRMULA PROD AUTOMOTIVOS 

LTDA, R$ 24.394,38, QUIROGRAFÁRIO; GEBON SORVERTES LTDA ME, 

R$ 12.862,70, QUIROGRAFÁRIO;GUENO & CIA LTDA, R$ 637,80, 

QUIROGRAFÁRIO; HARLEI NEANDER KAPTEINAT, R$ 432,50, 

QUIROGRAFÁRIO; INDUSTRIA DE ALIMENTOS MINERIM LTDA, R$ 

11.169,80, QUIROGRAFÁRIO; JACIBEL BEBIDA LTDA, R$892,87, 

QUIROGRAFÁRIO; M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA,R$ 

16.456,20, QUIROGRAFÁRIO; M PARTS DIST DE COMP AUT LTDA EPP,R$ 

12.588,50, QUIROGRAFÁRIO; MATOS EMBALAGENS COM LTDA ,R$ 

5.934,10,  QUIROGRAFÁRIO; MARINGÁ COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES,R$ 1.785,43, QUIROGRAFÁRIO; NAYARA MORAES 

DA SILVA DISTRIBUIDORA,R$ 330,00, QUIROGRAFÁRIO; NNP CORÇO-ME, 

R$ 80,90, QUIROGRAFÁRIO; PASTELARIA D'OURO LTDA;R$ 1.144,00, 

QUIROGRAFÁRIO; PIERO VICENZO PARIN- EPP,R$58,89, 

QUIROGRAFÁRIO;PRIMAVERA DIESEL LTDA,R$ 8.342,30, RIO TIBAGI CIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, R$ 97.745,75, 

QUIROGRAFÁRIO; RONALDO P DE SOUZA-ME,R$ 218,00, 

QUIROGRAFÁRIO; RONDOMAX DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES,R$ 

4.474,50, QUIROGRAFÁRIO; RURAL PEC PROD AGROP LTDA, R$ 339,00, 

QUIROGRAFÁRIO; S E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,R$ 1.466,05, 

QUIROGRAFÁRIO; SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ,R$ 1.692,42, 

Q U I R O G R A F Á R I O ;  S O U Z A  C R U Z  S / A , R $ 6 . 7 9 1 , 7 8 , 

QUIROGRAFÁRIO;TATIANE FERNANDES GUIMARÃES,R$ 5.030,90, 

QUIROGRAFÁRIO; TOCANTINS REFRIGERANTES S/A, R$ 3.886,52, 

QUIROGRAFÁRIO; TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS, R$ 

4.600,87, QUIROGRAFÁRIO; VAPORIZADORA SABIÁ REIS LTDA – ME,R$ 

167,35, QUIROGRAFÁRIO; XAVANTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES 

LTDA ME, R$ 4.085,00, QUIROGRAFÁRIO; W D DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,R$ 13.788,97, QUIROGRAFÁRIO; CREDORES 

EXTRACONCURSAIS: SICOOB – BANCO COOPERATIVO, R$ 487.910,92, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA FEDERAL,R$207.963,14, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, R$ 402.600,03, 

EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, R$ 303.765,00, 

EXTRACONCURSAL; N. M. FELITO E CIA LTDA (em recuperação judicial), 

CNPJ 08.246.188/0001-64, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: 

CRISTIELY RIBEIRO DE ARAÚJO,R$ 6.838,77, CREDOR TRABALHISTA; 

JOÃO BATISTA CORREA, R$ 9.580,13, CREDOR TRABALHISTA; JOSÉ 

MARIA HUNGARO, R$ 33.900,20, CREDOR TRABALHISTA; MARCIA 

SANTOS DE SOUZA VOLPONI, R$ 6.193,12, CREDOR TRABALHISTA; 

MARIA ANGELA DE FREITAS DA SILVA DA SILVA,R$ 5.909,63, CREDOR 

TRABALHISTA; NAIR APARECIDA MONFERNATTI DAS NEVES , 

R$8.640,61, CREDOR TRABALHISTA; CLASSE III – CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: BANCO DO BRASIL S.A.,R$620.622,36, 

QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , R$489.654,79, 

QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, R$ 40.039,04, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL,R$ 262,25, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, R$ 340,00, EXTRACONCURSAL; COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP (em recuperação judicial), CNPJ 

10.968.970/0001-39, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: ADRIANA 

ARRUDA FERNANDA,R$ 5.394,04, CREDOR TRABALHISTA; ELLEN 

ALVES DA SILVA,R$ 7.585,71, CREDOR TRABALHISTA; FERNANDA 

ALVES DA SILVA,R$ 5.554,58, CREDOR TRABALHISTA; FRANCIS DE 

CARLI,R$ 7.525,47, CREDOR TRABALHISTA; JOSÉ AILSON DE 

OLIVEIRA,R$ 8.550,85, CREDOR TRABALHISTA;NEDIMARA GUARACHO 

ORTELHADO, R$4.276,63, CREDOR TRABALHISTA; CLASSE II – 

CREDORES GARANTIA REAL: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.,R$ 

285.000,00, GARANTIA REAL; CLASSE III – CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: BANCO BRADESCO S.A.,R$ 112.000,00, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO DO BRASIL S.A.,R$ 586.442,16, 

QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 239.355,58, 

QUIROGRAFÁRIO; EXTRA CAMINHÕES LTDA,R$ 9.715,00, 

QUIROGRAFÁRIO; FIGUEROA PAINEIS LUMINOSOS LTDA,R$ 29.477,33, 

QUIROGRAFÁRIO; IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,R$ 

258.830,13, QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: BANCO 

BRADESCO S.A.R$ 351.347,52, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL,R$ 108.372,69, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL,R$ 4.187,12, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL,R$450,00, EXTRACONCURSAL; IPANEMA DIESEL LTDA(em 

recuperação judicial), CNPJ 79.953.113/0001-61, CLASSE II – CREDORES 

GARANTIA REAL: BANCO BRADESCO S.A., R$ 48.213,44, GARANTIA 

REAL; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: BANCO DO 

BRASIL,R$ 611.413,34, QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL,R$315.010,01, QUIROGRAFÁRIO; ROTA OESTE VEÍCULOS 

LTDA, R$ 1.799,27, QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: 

FAZENDA PÚBLICA FEDERAL,R$ 1.400,00, EXTRACONCURSAL; 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,R$ 326,06, EXTRACONCURSAL; ANTONIO 

CARLOS FELITO – ME(em recuperação judicial), CNPJ n° 

13.014.496/0001-02, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: MARCOS 

ROMERO, R$10.316,49, CREDOR TRABALHISTA; CLASSE II – CREDORES 

GARANTIA REAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, R$ 1.597.726,52, 

GARANTIA REAL; CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: 

AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES,R$ 53.573,68, 

QUIROGRAFÁRIO; AGRÍCOLA BETIATO LTDA,R$ 5.446,98, 

QUIROGRAFÁRIO; AGROVENCI COMÉRCIO IMP.EXP. AGROPECUÁRIA 

LTDA, R$ 406.568,16, QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

R$ 431.689,69, QUIROGRAFÁRIO; COFCO BRASIL S/A, R$ 19.796,00, 

QUIROGRAFÁRIO; FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, R$ 1.729.134,29, 

QUIROGRAFÁRIO; GIOVANI DE PAULA ROSA, R$ 1.536.000,00, 

QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, R$ 140.981,32, EXTRACONCURSAL; FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, R$ 286,21, EXTRACONCURSAL; MARA RÚBIA FELITO – ME 

(em recuperação judicial), CNPJ n° 05.338.078/0001-34, CLASSE III – 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

R$310.343,90, QUIROGRAFÁRIO; CREDORES EXTRACONCURSAIS: 
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FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, R$ 2.248,56, EXTRACONCURSAL; 

ANTONIO CARLOS FELITO (em recuperação judicial), CPF/MF 

280.392.709-87, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: MAURO 

SÉGIO FRANZÃO, R$ 3.996,89, CREDOR TRABALHISTA; CLASSE II – 

CREDORES GARANTIA REAL: BANCO BRADESCO S.A., R$ 483.031,52, 

GARANTIA REAL; BANCO COOPERATIVO SICREDI, R$ 3.304.021,34, 

GARANTIA REAL; BANCO DO BRASIL S.A,R$6.340.216,67, GARANTIA 

REAL; BANCO RABOBANK S.A., R$ 2.262.818,19, GARANTIA REAL; 

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: ARIPUANÃ COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, R$15.660,73, QUIROGRAFÁRIO; CCAB AGRO S/A, R$ 

173.982,32, QUIROGRAFÁRIO; MONSANTO S.A,R$ 55.000,00, 

QUIROGRAFÁRIO; NIDERA SEMENTES LTDA, R$ 48.666,53, 

QUIROGRAFÁRIO; TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO,R$ 

54.563,20, QUIROGRAFÁRIO; MARA RÚBIA FELITO (em recuperação 

judicial), CPF/MF nº 015.913.829-98, CLASSE III – CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: BANCO DO BRASIL S.A,R$ 20.516,28, 

QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,R$ 601.839,09, 

QUIROGRAFÁRIO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da 

Lei. Cuiabá/MT, 05 de Março de 2018. LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS Marco Antonio Lorga Administrador Judicial- OAB/MT 

13.536 e CRA/MT 00298

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108073 Nr: 1875-10.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Verdes Campos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 Processo nº 1875-10.2016.811.051 (Código 108073).

 Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência.

Vistos etc.

De início, certifique-se o decurso do prazo para apresentação de 

contestação.

Sem prejuízo, dada à natureza do direto versado e o requerimento 

formulado pelo requerido (Ref. 48), assim como objetivando a composição 

amigável das partes e em consonância ao art. 1º, parágrafo único, da 

resolução n.º 125 do Conselho Nacional de Justiça, REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito.

INTIMEM-SE as partes envolvidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 1º de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142191 Nr: 1366-11.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Antonio Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso as provas apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde - MT, 01 de 

março de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142358 Nr: 1450-12.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Reis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (bairro: ECKERT), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32809 Nr: 2927-51.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Nunes Machado - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 INTIMO A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, DA 

DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 236/237v., DEVENDO MANIFESTAR-SE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS: "Diante do exposto, DETERMINO que a parte 

credora atualize os honorários advocatícios fixados na quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), fazendo incidir correção monetária desde o dia 

22.11.2011 (sentença - fls. 179/183) e juros de 0,5% a.a. a partir de 

26.01.2015 (trânsito em julgado – fls. 218). Após, INTIME-SE o município 

para se manifestar. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE, ainda, mandado de 

manutenção de posse da autora no bem objeto do litígio, na forma da 

sentença de fls. 179/183. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde, 07 de agosto de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 546-65.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio Cristófolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, , DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial. Por conseguinte, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento de horários advocatícios no 

valor de 5% (cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 

701, NCPC).PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação visa ao 

pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação 

do requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21093 Nr: 3407-34.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pascoal Iria Nogueira, José Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Oliveira, Pascoal Iria Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Luiz 

Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32232 Nr: 2347-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Antonio, Eduardo Desidério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Aurélio Bergamasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC) , conforme extrato do Bacenjud juntado 

às fls. 206/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18569 Nr: 920-91.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 3531-36.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA PROCURADORA, DO 

DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 66: “Diante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

DECLARO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), 

contudo suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita. 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. Campo 

Verde-MT, 30 de janeiro de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108400 Nr: 1956-56.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Pipino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, § 3º do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita à 

própria.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no artigo 1.006 do CNGC-MT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80557 Nr: 799-19.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Joaquim Cordeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO o REQUERIDO BANCO DO BRASIL do inteiro teor da decisão de 

folha 112/112V: Vistos etc. De início, com fundamento nos artigos 6º e 

10º, do NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com 

indicação da matéria que consideram incontroversa. CONSIGNE-SE que no 

referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, as 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa. Após, com a manifestação dos 

litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos para deferimento ou não das 

provas requeridas, designação de audiência ou julgamento antecipado da 

lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 29 de setembro 

de 2016. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 779-28.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mega Negócios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO o Requerido Banco do Brasil do inteiro teor da decisão de folha 

115/115v: Vistos etc. De início, com fundamento nos artigos 6º e 10º, do 

NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com indicação 
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da matéria que consideram incontroversa. CONSIGNE-SE que no referido 

prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, as provas 

que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in 

albis, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE, pedindo-se o necessário. Campo 

Verde, 29 de setembro de 2016. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80551 Nr: 793-12.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Vanderlandes M. Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO o Requerido Banco do Brasil do inteiro teor da decisão de folha 

96/96v: Vistos etc. De início, com fundamento nos artigos 6º e 10º, do 

NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com indicação 

da matéria que consideram incontroversa.CONSIGNE-SE que no referido 

prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, as provas 

que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in 

albis, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE, xpedindo-se o necessário. Campo 

Verde, 29 de setembro de 2016. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 777-58.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Marco Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO o REQUERIDO BANCO DO BRASIL do inteiro teor da decisão de 

folhas 109/109V: Vistos etc. De início, com fundamento nos artigos 6º e 

10º, do NCPC, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira clara e objetiva, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, com 

indicação da matéria que consideram incontroversa. CONSIGNE-SE que no 

referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, as 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in 

albis, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde, 29 de setembro de 2016. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 3437-88.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Pietra Catella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS a RESTABELECER o 

de aposentadoria por invalidez ao requerente JUAREZ PIETRA CATELLA, 

no valor mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, 

desde o dia subsequente à cessação indevida do auxílio-doença 

(02.07.2015), descontando-se os valores recebidos pelo benefício 

concedido. Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de mora e 

correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.Por fim, preenchidos 

os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de 

urgência para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, consistente no nítido caráter alimentar do benefício e a evidente 

hipossuficiência da parte autora. Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da 

Agência da Previdência Social de atendimento de demandas judiciais de 

Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia dos documentos necessários para a 

implantação do benefício ao requerente.CONDENO, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, §3º, I, 

do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do recolhimento das custas 

processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso 

voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, a fim de se proceder ao reexame necessário. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. o.Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1128-51.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18562 Nr: 911-32.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Montemezzo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/MT, 

Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 3814-40.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21258 Nr: 3577-06.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Getúlio Gideão Bauermeister, Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13765 Nr: 3234-78.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado, Sérgio Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Baraldo, CLAUDIO BARALDO, Marcia 

Regina Savi Baraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa.Por corolário, CONDENO 

a parte exequente ao pagamento das custas, despesas 

processuais.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde – MT, 23 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6546 Nr: 902-12.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11476 Nr: 982-05.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropsciense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a Carta Precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Maceió-AL. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27997 Nr: 2205-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de intimação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 8320 Nr: 349-28.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rugles Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7285/MT, Roberto Carloni de Assis - OAB:8508/MT, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111517 Nr: 3120-56.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira Lorenzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida da Silva Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo nº 31-20-56.2016.811.0051 (Código 111517).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, em desfavor de 

APARECIDA DA SILVA AGUIAR, todos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte exequente informa não ter mais interesse 

no presente feito, requerendo assim a desistência da ação, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (Ref. 20).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.
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Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, I, do NCPC.

No mais, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou restrições 

provenientes destes autos.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 23 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80546 Nr: 788-87.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR, Julio Cesar Tissiani Bonjorno - OAB:33390/PR

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado às folhas 207/248, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32336 Nr: 2451-13.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12.994/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 REITERO a INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA para atender os termos do 

despacho de folha 99, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29209 Nr: 3299-34.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmélio Tavares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Luis Filomeno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para que 

indique assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresente 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3954 Nr: 1076-89.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Baptista Ferreira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 463-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bonfim Pereira de Souza, Ricardo Ferreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84545 Nr: 3656-38.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312-A

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 800-92.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Walter Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jassy Antonio Canei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Miranda de Oliveira Appelt - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON O. NASCIMENTO - 

OAB:6503-MS, VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - OAB:3674/MS

 INTIMO A PARTE EXEQUENTE, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, PARA 

QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE-SE ACERCA DA 

DECISÃO DE FLS. 269: "DEFIRO o pedido retro de fls. 268. Por corolário, 

INTIME-SE o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, 

tomando como termo inicial as respectivas datas de vencimento dos títulos 

e como termo final o dia da penhora, nos termos da decisão de fls. 

261/264." (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 688-74.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Turismo Halley Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Maria C. Dias Magalhães 

- OAB:10800 OAB/MT., Luis Marcelo Macedo de Souza - 

OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angélica Vilalva Guimarães - 

OAB:11.385/MT, Jossy Soares Santos da Silva - OAB:7189/MT

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17273 Nr: 3169-49.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelu Costa da Silva, Fábio Jose Mateus Guimarães, 

Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212/MT, Fábio José Mateus Guimarães - OAB:9722-A/MT, 

Feliciano Lyra Moura - OAB:21714, Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 1918-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cimadon, Maria Ivanira 

Wnadscher Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17152 Nr: 3062-05.2006.811.0051

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MS, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7328/B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 712-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Montagner - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIIMO a parte autora para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca 

da devolução da carta precatória de folhas 140/147 - negativa por falta de 

diligência - .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82739 Nr: 2387-61.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quesiene Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça às fl 90 - busca e apreensão negativa - requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108575 Nr: 2001-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimemento 

RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hednilton Xavier de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 
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OAB:11482-B

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, 

estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos 

do art. 85, §2º do NCPC.Após certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.P. I. 

CUMPRA-SEÀs providências.Campo Verde - MT, 18 de janeiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 86118 Nr: 4186-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Albernaz Marques, Werechi Maganha 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o 771, parágrafo único c/c art. 485, inciso III, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa.No mais, DETERMINO a 

liberação dos valores bloqueados à Ref. 36 em favor do executado.Por 

corolário, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.CUMPRA-SE.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde – MT, 23 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80739 Nr: 934-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMR, UMR, WMR, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução da carta precatória de 

fls. 37/39, requerendo o que entender de direito.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71334 Nr: 328-71.2012.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Costa, Maria Lúcia Monteiro dos 

Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítala Célia Franzoni Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76127 Nr: 1086-16.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBLdC, LLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, instrua o processo com cálculo atualizado do 

débito sujeito a prisão, levando-se em conta que somente se submetem a 

este rito eventuais dívidas posteriores a junho de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2229-79.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Saraiva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11.323

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79332 Nr: 4127-88.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claudia Peixoto Wohlemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição da parte executada (fls. 

70/72), sob pena de arquivamento, ou requeira o que entender de direito.

É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77294 Nr: 2244-09.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odacir Giron EPP, Odacir Giron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Rodoviários Mores Ltda - ME, Cia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:83522, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 INTIMO Drº Valdir Ariones Pimpinati Júnior, para devolver o processo de 

cód. 77294, no prazo de 48(quarenta e oito) horas. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27342 Nr: 1455-49.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues Silva, Sul América 

Companhia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Marcelo Angelo de Macedo 

- OAB:6.811-B

 Certifico e dou fé que , INTIMO a parte autora para apresentar 
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Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15(quinze)dias de 

fls. 925/935. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141959 Nr: 1250-05.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Pereira Ribeiro dos Santos, Sirlene Pereira 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da requerente para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, emendar a inicial apresentando o comprovante de 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da exordial, 

com fulcro no art. 321, paragrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil.REGISTRE-SE que comprovado o requerimento administrativo no 

prazo assinalado, a parte requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias 

para se manifestar sobre tal requerimento.Transcorrido o lapso temporal, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos 

conclusos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 26 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83778 Nr: 3127-19.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kepler Weber Industrial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC Company Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordano Klein Lorenzoni - 

OAB:77.763/RS, Maria Cristina Schneider Lucion - OAB:86.848/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26777 Nr: 885-63.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Meyer Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT, Lorivaldo Fernandes Stringheta - 

OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Reitero a intimação para a exequente indicar bens penhoráveis do 

executado, no prazo de cinco dias, ressaltando que a busca junto ao 

Cartório de Resgistro de Imóveis é ato da parte, sob pena de arquivamento 

provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134747 Nr: 8213-63.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Onofre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelly Fernanda Melchert - 

OAB:18610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 23/03/2018 às 

08h30min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. (Alterada a data em virtude do ponto 

falcultativo dia 28/03).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27341 Nr: 1454-64.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Antonio Eich, Glauci Terezinha Alves dos 

Santos Eich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues Silva, Sul América 

Companhia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Marcelo Angelo de Macedo 

- OAB:6.811-B

 Certifico e dou fé que , INTIMO a parte autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15(quinze)de fls. 

955/961. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83645 Nr: 3043-18.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Messias de Santana Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24214

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16081 Nr: 2003-79.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Costa Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Godinho Pereira - 

OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12918 Nr: 2394-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QBE Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Penteado Mendonça - 

OAB:54752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 REITERO a INTIMAÇAO ao exequente para efetuar o recolhimento da 

diligência, nos termos da certidão de folha 206, ou impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 
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arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137714 Nr: 9666-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivando Santos Pinheiro e Cia Lda ME, Nivando 

Santos Pinheiro, Miguel Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cáceres - MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12916 Nr: 2408-52.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QBE Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Octtacilio Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Mesquita 

Char - OAB:16243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, DO 

DISPOSITIVO DA DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 182/188vº, DEVENDO SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS: "Diante do exposto, 

considerando que a parte exequente utilizou a data do ajuizamento da 

ação como parâmetro para apuração do débito, NÃO ACOLHO os cálculos 

apresentados pelo credor. Intime-se o exequente para acostar aos autos 

a estimativa do quantum debeatur tendo como parâmetro a cotação do 

produto na data do pedido da conversão da obrigação (dia 29.01.2016 – 

fls. 181), sob pena de restar inviabilizada a imediata conversão da 

execução em quantia certa. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde - MT, 10 de julho de 2017."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13030 Nr: 2505-52.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

OAB:

 INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141993 Nr: 1263-04.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da peça de ingresso, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, 

do novo Código de Processo Civil, mediante a adoção das seguintes 

providências:1)Considerando a incompatibilidade de ritos, deverá 

ESCLARECER se pretende prosseguir a presente ação para o fim de 

receber alimentos ou regulamentar as visitas. 1.a) CONSIGNE-SE, desde 

já, que se optar pela execução dos alimentos deverá RETIFICAR o polo 

ativo da presente ação para o fim de nele constar o menor como 

exequente;2) DEVERÁ, ainda, instruir o processo com cópia da sentença 

homologatória do acordo, documento de identificação do alimentando e 

procuração assinada por seu representante legal.3)ANEXAR comprovante 

de endereço idôneo aos autos;4)INDICAR seu endereço eletrônico, de seu 

advogado e da parte requerida, bem como CONSIGNAR se tem interesse 

na  rea l i zação da  aud iênc ia  de  conc i l iação ou  de 

mediação.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo 

Verde, 28 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106484 Nr: 1364-12.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Silvestre de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1364-12.2016.811.0051 – Cód. 106484.

Ação de Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada.

Vistos etc.

Com a finalidade de comprovar a qualidade de segurado especial do autor 

e sua incapacidade laborativa, DESIGNO a data de 05.04.2018, às 

15h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

 FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada imprescindibilidade de 

sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas arroladas em tempo hábil (CPC 

art. 407).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 02 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125187 Nr: 3423-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NXM, JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Processo enviado concluso para análise no período correicional.

Da análise dos autos, constata-se que feito aguarda o cumprimento da 

carta precatória expedida para a Comarca de Sapezal, com a finalidade de 

interrogatório do réu Natan Xeres Madureira.

Portanto, certifique se naquela comarca se a missiva já foi devidamente 

cumprida. Caso positivo, solicite-se sua devolução.

Subsidiariamente, considerando que o mandado de citação expedido nesta 

Comarca restou infrutífero, proceda-se nova tentativa de localização dos 

réus por meio dos números de telefone existentes nos autos.

Por fim, intime-se o Advogado constituído pelos réus no auto de prisão em 

flagrante que gerou a presente ação penal (código 124615), Dr. Gustavo 

Soares Bonifácio, para que, caso ainda represente os direitos dos 

acusados, apresentar o endereço atualizado de ambos, assim como a 

resposta à acusação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87942 Nr: 154-57.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18808/0

 Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Processo enviado concluso para análise no período correicional.

INTIME-SE a Advogada do réu Luis Carlos dos Santos, via DJE, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11115 Nr: 642-61.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Rosa da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUIZA 

AMARANTE KANNEBLEY, para devolução dos autos nº 

642-61.2005.811.0051, Protocolo 11115, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127733 Nr: 4614-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado CLÁUDIO FÉLIX DA SILVA, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado particular.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 

2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141192 Nr: 926-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS RIBEIRO DE JESUS, Cpf: 

03209258112, Rg: 1931666, Filiação: Maria de Lourdes Ribeiro de Jesus, 

data de nascimento: 14/03/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), serviços gerais - metalurgica canaâ. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DA R. DECISÃO, ABAIXO TRANSCRITA, A QUAL DEFERIU O PEDIDO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA: MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO DE JESUS

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se afaste do Lar, domicílio 

ou local de convivência com a vítima.2. 3. O Requerido deverá se abster, 

ainda, de se aproximar da residência da Requerente.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o 

Representante do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido.O presente feito 

independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, VALENDO A PRESENTE COMO 

MANDADO.Às providências.Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141193 Nr: 927-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA CAETANO DA SILVA, 

brasileiro(a), convivente, jardineiro, Telefone 66-99908-5848. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 
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DA R. DECISÃO, ABAIXO TRANSCRITA, A QUAL DEFERIU O PEDIDO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA: KATIA 

REGINA LIMA SANTOS

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência. 2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. o Requerido se abstenha de frequentar o seguinte local: 

Rua do Imigrante, nº 208, Casa B, Bairro Jupiara, nesta cidade de Campo 

Verde-MT, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofencida. 4. Suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existente.5. Determino a separação de corpos.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o 

Representante do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.O presente feito independerá do pagamento de custas, nos 

termos do art. 28 da Lei 11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no 

plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, valendo a presente 

como mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 6 de fevereiro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139477 Nr: 26-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Alma Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a impossibilidade do sistema prisional escoltar o réu 

para realização da audiência de instrução e julgamento, bem como a 

pedido da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito desta Vara, Drª Caroline 

Schneider Guanaes Simões, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.03.2018, às 15h30min.Nada mais.É o que me 

cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001385-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO SO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001385-34.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Recebo a 

presente execução contra a Fazenda Pública Estadual. Cite-se a 

executada para opor embargos em 30 (trinta) dias (NCPC, art. 910). 

Certificado o não oferecimento de embargos, determino a expedição de 

guias de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente pela 

Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, 

inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-49.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011191-42.2015.8.11.00510 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, ajuizadas em desfavor do Grupo Oi, 

ora Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o 

decurso do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia 

Geral de Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011192-27.2015.8.11.00510 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, que contendem com o Grupo Oi, ora 

Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o decurso 

do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-54.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ARCENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010647-54.2015.8.11.00510 Despacho. Vistos etc. Nos autos 

da Ação de Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro – RJ foi 

deferido o processamento da recuperação judicial em favor da Requerida. 

Como é de conhecimento, nos precitados autos, determinou-se a 

suspensão de todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, ajuizadas em 

desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 15.05.2017, foi deferido 

a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 dias úteis, ou até a 

realização da AGC, determinando-se a suspensão de todas as 

execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, 

provisórias ou definitivas, que contendem com o Grupo Oi, ora Requerida. 

Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o decurso do prazo de 

180 dias úteis ou até a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA NEVES SENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010359-72.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve 

quitação integral do débito em execução, diante do depósito do valor pelo 

Reclamado (ID 9372495), sendo inclusive já expedido alvará de 

levantamento em favor do Reclamante (ID.9422430). Vieram os autos 

conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde –MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-68.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010067-87.2016.8.11.00510 Despacho. Vistos etc. Razão 

assiste a Executada. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, que contendem com o Grupo Oi, ora 

Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o decurso 

do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010379-63.2016.8.11.00510 Despacho. Vistos etc. Razão 

assiste a Executada. Nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ foi deferido o processamento da recuperação 

judicial em favor da Requerida. Como é de conhecimento, nos precitados 

autos, determinou-se a suspensão de todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

ajuizadas em desfavor do Grupo OI. Posteriormente, em data de 

15.05.2017, foi deferido a prorrogação do “stay period” pelo prazo de 180 

dias úteis, ou até a realização da AGC, determinando-se a suspensão de 

todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentença, provisórias ou definitivas, que contendem com o Grupo Oi, ora 

Requerida. Desta forma, DETERMINO a suspensão do feito até o decurso 

do prazo de 180 dias úteis ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILARINDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DERVILLI LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILARINDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA FERNANDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FARIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO QUIRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RANIERI FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DOMINGOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-87.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010078-87.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nesta data, faço a 

juntada ao presente feito das informações prestadas no Mandado de 

Segurança nº 0010030-09.2016.811.9005, tendo como Impetrante 

Anderson Rodrigues dos Santos. Ademais, INTIME-SE Import Express 

Comercial Importadora Ltda para que se manifeste sobre o pedido de 

parcelamento, conforme se verifica no ID. 369236, no prazo de 05(cinco) 

dias. Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO ALBINO REIS HECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000817-18.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

particularidades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95 e art. 407 do CPC. 

Intimem-se as partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso 

constituído, e as testemunhas arroladas pelas partes, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição. Nomeio para acompanhar o Reclamado na 

audiência de instrução, Dr. Demércio Gueno, o qual deve ser intimado, 

pessoalmente. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-32.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDILENE APARECIDA ROSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010211-32.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Tendo em vista que o lapso temporal entre o pedido 

de suspensão formulado pela Exequente até a presente data já decorreu 

mais de sessenta dias, INTIME-SE a Exequente, para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito. Decorrido o prazo supra assinalado, à conclusão. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000217-94.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

peculiaridades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 

05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERNANDA SAO JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 
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comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 14/05/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-80.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DARI LIPPESTAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON ROBERTO PASCHOAL OAB - MT0010811S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. DETERMINO que o Reclamante seja intimado, pessoalmente, 

por telefone ou Ar, para manifeste nos autos se a Reclamada Telefônica 

Brasil efetuou o depósito, conforme noticiado no ID. 1274370, no prazo de 

05(cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, à conclusão. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001314-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Nos termos do art. 319 do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se a parte exequente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos 

autos a sentença de homologação do acordo firmado perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sob pena 

de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, conclusos para apreciação do 

pedido inicial. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 05 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO a suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, para que o Requerente informe o atual endereço da parte 

Reclamada. Decorrido o prazo supra, sem qualquer manifestação, 

intime-se o Requerente para que se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento da ação. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000809-41.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante das 

particularidades do caso versado e sendo necessário, designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta do Juiz Leigo, 

para qual as partes poderão arrolar até 03 (três) testemunhas, 

previamente, conforme prevê o art. 34 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, pessoalmente, ou por meio de seu Advogado, caso constituído, e 

as Testemunhas arroladas pelas partes, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010258-35.2016.8.11.00510 Despacho. Vistos etc. O recurso 

inominado interposto pela Reclamada foi provido, ou seja, não há 

obrigação para instalar a linha telefônica na casa do Reclamante e não 

indenização por dano moral, por tal razão. Assim, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 03 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-37.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRITO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010286-37.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A Reclamante, 

qualificado nos autos, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID 4435994), 

contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita 

(ID 1292714). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Registro que não há como conhecer o Agravo Interno interposto pelo 

Reclamante Marcelo Brito Barbosa, uma vez que incabível no âmbito dos 

Juizados Especiais. Nessa linha de intelecção, registra-se que no Juizado 

Especial Cível apenas são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 

48 da Lei 9.099/95, concernente ao recurso inominado e embargos de 

declaração, respectivamente. Outrossim, o Enunciado 15 do FONAJE 

dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso de agravo Interno no 

Juizado Especial Cível, exceto nos casos previstos nos arts. 544 e 557 do 

CPC, hipótese que não se enquadra ao caso telado, in verbis: 

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de 

agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.” Assim, 

certificado o trânsito em julgado na sentença de ID 1292713, nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. 
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Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de Embargos à Execução, em que a parte 

Executada se insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte 

Exequente, sustentando, em suma, haver excesso de execução e 

enriquecimento ilícito da parte contrária (ID 5001081). Instada a se 

manifestar, a parte Exequente pugnou pela improcedência da impugnação 

apresentada, requerendo a penhora do valor exequendo (ID 8294022). 

Decido. A controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, pela quantia 

remanescente referente à multa cominatória pelo descumprimento da 

obrigação estabelecida em decisão liminar, proferida no ID 1317389. Na 

hipótese dos autos, foi deferida a antecipação de tutela em favor da parte 

Exequente, a fim de restabelecer os serviços contratados, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). A 

parte Executada foi devidamente intimada no dia 24.05.2016, entretanto 

não comprovou o cumprimento da obrigação. De outro lado, a parte 

Exequente apresentou o comprovante de solicitação de cancelamento 

definitivo dos serviços – porque não foram restabelecidos -, no dia 

26.08.2016, por meio de número de protocolo de atendimento, o qual não 

foi impugnado especificamente pela parte Executada. Aliado a isso, 

nota-se que a própria parte Executada, no petitório datado em 05.12.2016 

(ID 4346892), informa que entrou em contato com a parte Exequente para 

ver se ela ainda teria interesse na reativação da linha, o que demonstra 

que, de fato, não foi cumprida a liminar. Portanto, torna evidente o direito 

da parte Exequente ao recebimento da multa cominatória, na forma acima 

descrita. É cediço que as astreintes são, por definição, medidas 

coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao cumprimento de uma 

determinação judicial imposta em seu desfavor. Explica Luiz Guilherme 

Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento 

do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de 

pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a 

ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica 

forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja 

fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim”. 

(Código de Processo Civil comentado. 2º Edição, 2010, p.428). Tem 

previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: “Art. 537. A multa 

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (...). 

Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa diária ao devedor, 

desde que suficiente e compatível com a obrigação, fixando prazo 

razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um lado, em 

razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da relação 

jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, cumprir 

com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das astreintes 

impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. No 

caso versado, conforme dito acima, na decisão que concedeu a liminar em 

favor do Exequente, no dia 13.05.2016, fixou multa diária na quantia de R$ 

200,00 (duzentos reais), pelo descumprimento da ordem judicial. Já a parte 

Executada, mesmo intimado, permaneceu inerte. In casu, a fixação de 

Astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada pela legislação 

pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se 

desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como as 

previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 

exemplificativas. Nessa trilha, considerando que a parte executada foi 

intimada no dia 24.05.2016, transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias de 

cumprimento, a multa teve início no dia 30.05.2016. Com efeito, 

considerando o prazo de solicitação do cancelamento dos serviços pela 

parte Exequente, no dia 26.08.2016, conclui-se que houve 88 (oitenta e 

oito) dias de descumprimento, de forma que assiste razão à parte 

Exequente. De outro lado, entendo que o valor atingido, de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais), não configura o enriquecimento sem 

justa causa do Exequente, respeitando o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, especialmente pelo fato que restou demonstrada a boa fé 

da cliente em solicitar o cancelamento (causa interruptiva da multa), 

justamente pela falta de cumprimento. Isso posto, julgo improcedente o 

pedidos aduzido pela parte Executada, por meio dos Embargos à 

Execução. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros do crédito remanescente, nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nas contas existentes do 

Executado (CNJP: 72.820.822/0027-69). Em seguida, intimem-se as partes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARAGA CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MESSIAS DE SANTANA AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000550-46.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que a 

Requerente mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o abandono da 

causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma do art. 485, 

III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma 

da lei.. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BARROS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que o 

Requerente mesmo intimado deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

NCPC. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado 

Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da 

Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, na 

forma do art. 485, III, do NCPC. Sem custas ou honorários. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID VIEIRA MEDRADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A parte autora pugna pela desistência da ação (ID 

8335566). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo 

dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 03 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010916-64.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA SCARANARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010916-64.2013.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Cuida-se o presente feito de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizado por Glauco José Ferreira em desfavor de Marcio da Silva 

Scaranaro, em trâmite desde 03 de dezembro de 2013. O Exequente, por 

meio do petitório de ID 3690182, pugna, mais uma vez, pelo arresto de 

bens do Executado. Compulsando detidamente o presente feito, 

verifica-se que até e presente data o executado não foi citado e tampouco 

foram localizados bens penhoráveis, mesmo após várias tentativas de 

constrição. Destarte, não sendo encontrado o executado e nem mesmo 

bens passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

“Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CARVALHO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000776-51.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 9326354 e Evento 11259773. 

Consigne-se que, ainda que tenha constado no sistema audiência de 

conciliação para o dia 28.08.2017, o ato foi redesignado conforme ID 

8079027. Portanto, em que pese o alegado pelo Requerente na petição de 

ID 9599376, ressai que o Autor foi devidamente intimado para a audiência 

de conciliação a realizar-se em 07.08.2017, às 18:00 horas por meio de 

seu Advogado, conforme se vê do ID 8326351 e Evento 11259773. Assim, 

por tais razões, deixo de acolher a justificativa apresentada pelo 

Promovente. Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante 

autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA COCCO AMORIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por OI 

MÓVEL S/A, em que afirma que a sentença proferida nos autos é 

contraditória, tendo em vista que na sentença citou como polo passivo a 

empresa OI S/A, mas trata-se de matéria cuja responsável é OI MÓVEL 

S/A, ponderando que na contestação o polo passivo constou OI MÓVEL 

S/A. É o breve relato. DECIDO. De fato, analisando detidamente o projeto 

de sentença prolatada nos autos, constata-se que o polo passivo consta 

como OI S/A e não OI MÓVEL S/A. Contudo, o fundamento e o teor da 

decisão encontram-se em consonância com os autos. Assim, CONHEÇO 

os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo o 

erro material, retificando o nome do polo passivo descrito no projeto de 

sentença, a fim de alterar onde consta OI S/A para OI MÓVEL S/A. No 

mais, persiste a decisão tal como está lançada. Reabro o prazo recursal. 

P. I. C. Às providências. Campo Verde/MT, 04 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-96.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PLASSON DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA ZILLI OAB - SC35428 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010446-96.2014.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Exequente mesmo intimado deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o abandono da 

causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma do art. 485, 

III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma 

da lei. Torno sem efeito o bloqueio de valores realizado no presente feito 

(ID 1280064), ressaltando que nesta data será liberado o valor boqueado 

penhorado em favor do Executado. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010224-94.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010224-94.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Exequente mesmo intimado deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito (Evento nº 6538104), impõe-se a extinção do processo, na forma 

do art. 485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o 

abandono da causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma 

do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários, na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-90.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000517-90.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 5075143), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. A parte Requerida 

efetuou o pagamento do valor do acordo diretamente na conta do 

Advogado do Autor, conforme comprovante de ID 6710371. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Cadastre-se os Advogados da 

Requerida, conforme documentação acostada ao ID 5493617. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-08.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010424-38.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO DIAS VIANA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. Uma vez que o Requerente mesmo intimado (ID 

12649497), deixou de prover o necessário ao andamento do feito, 

impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do NCPC, que 

dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o abandono da causa pelo 

Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma do art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma da lei. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-62.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI R. SERON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO OAB - MT0002316A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA MORARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010554-62.2013.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Exequente mesmo intimado deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito (ID 9961747), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III 

- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o 

abandono da causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, dando-se as baixas e arquivando-se os autos. Sem custas, na 

forma da lei. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000289-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DAYANE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000289-18.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, decido. Uma vez que o Requerente mesmo intimado deixou de 

prover o necessário ao andamento do feito, impõe-se a extinção do 

processo, na forma do art. 485, III, do NCPC. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente 

ação reclamação, na forma do art. 485, III, do NCPC. Sem custas ou 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

04 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010917-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA MORAES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. PARIZOTTO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010917-78.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Requerente mesmo intimado (Nº do Evento 6495846), deixou de prover o 

necessário ao andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, na 

forma do art. 485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” 

Considerando o abandono da causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a 

ação, na forma do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários, na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOTA DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada informa a realização do deposito 

voluntário do valor da condenação constante na sentença e na forma 

postulada pela parte Exequente, entretanto deixou de trazer o respectivo 

comprovante (ID 5507528). Desta forma, a parte Exequente postulou a 

constrição de valores nas contas bancárias da parte Executada, o que 

restou deferido por este Juízo (ID 9895307). Em seguida, a parte 

Executada apresenta impugnação informando que se equivocou ao dizer 

que teria realizado acordo com a parte Exequente, assim como deixou de 

juntar o comprovante, embora tenha efetivamente depositado em juízo, 

juntando-o nessa oportunidade (ID 9955197). Por fim, a parte Exequente 

pugnou pela rejeição da impugnação formulada pela parte Executada, 

requerendo o levantamento dos valores penhorados nos autos, com a 

consequente extinção do feito (ID 10334023). Fundamento e Decido. Em 

análise detida dos autos, constata-se que muito embora a parte Executada 

tenha deixado de anexar o comprovante de pagamento nos autos, é certo 

que a mesma realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido e no 

valor tal como postulado pela parte Exequente, conforme devidamente 

comprovado nos documentos de ID 9955218. Outrossim, ainda que tenha 

sido realizado constrição na conta da parte Executada, por ter sido 

considerado o descumprimento da obrigação, a parte Exequente não 

deixará de receber o que lhe é devido, uma vez que devidamente corrigido 

na conta judicial em que está depositada. Ademais, levando-se em 

consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim 

como evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, entendo que assiste 

razão a parte Exequente, devendo ser restituído o valor penhorado nos 

autos. Isso posto, julgo totalmente procedente o pedido aduzido pela parte 

Executada, por meio da Impugnação à Execução. Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 9955231) em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 10334023). Por corolário, 

determino que seja restituída a parte Executada o valor penhorado nos 

autos (ID 9895307), em conta a ser indicada por ela. Cumpra-se. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Campo Verde/MT, 05 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON ALEXANDRE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIS DA LUZ SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000927-17.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora, por 

seu Advogado constituído, pugna pela desistência da ação (ID 10538370). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000991-27.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora, por 

seu Advogado constituído, pugna pela desistência da ação (ID 10589783). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

o presente feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA AGUIAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 575 de 1041



necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE OLIVEIRA VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GUAJAJARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PRISCILA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARY GISELLE RODRIGUES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 
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necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MAURICIO METZDORF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIO DELFINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PAIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AISSE GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONAILDO CICERO DA SILVA BUARQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS PALOMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA QUINQUIVI SERTULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VIEIRA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEUTON DIAS PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010097-59.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DE OLEGARIO BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010097-59.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada comprovou o cumprimento da sentença, pugnando pela 

extinção da ação, conforme ID 1288868 e 1288869. A Exequente, por sua 

vez, mesmo intimada manteve-se em silêncio (Certidão - ID 5022382). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-74.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CADETE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000143-74.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Uma vez que o 

Requerente mesmo intimado (ID 5484003), deixou de prover o necessário 

ao andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III 

- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Considerando o 

abandono da causa pelo Exequente, DECLARO EXTINTA a ação, na forma 

do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários, na forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65526 Nr: 483-33.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro combinado com pedido de 

danos morais e com pedido liminar proposta por Meiry Elizabeth Martins da 

Silva em face de Icatu Seguros S/A, Cooperativa de crédito, poupança e 

investimento do Araguaia Xingu – Sicredi Araxingu e Banco Cooperativa 

Sicredi S/A, todos devidamente qualificados nos autos.
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Requereu para tanto a assistência da justiça gratuita, pois afirma não 

possuir condições para arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

da própria subsistência.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Da assistência judiciária gratuita

Assim, antes de analisar o recebimento da inicial, entendo necessário 

ressaltar que não vejo como prosperar o pedido para deferimento da 

justiça gratuita, pelos motivos que passo a discorrer.

Com efeito, verifico que a parte autora em sua peça vestibular, pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir 

condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria 

subsistência.

Observo ainda, que para corroborar o suposto direito à isenção do 

pagamento das custas processuais, a autora se valeu somente da 

declaração de pobreza para obtenção da gratuidade e cópia da carteira 

de trabalho, não fora juntado nos autos qualquer outro tipo de prova, a fim 

de comprovar a alegada hipossuficiência.

Deste modo, diante da situação fática, constato que deve o magistrado 

valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se a requerente possui 

ou não condições de suportar as despesas processuais.

Primeiramente, observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, 

tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e fundamental do 

cidadão. O legislador constituinte para viabilizar o acesso a justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no 

inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares.

 Entretanto, por outro lado, conforme leciona Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, quando na dúvida fundada quanto à pobreza: “O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico 

para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

(Código de Processo Civil – Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184)

Diante do exposto e do que se observa na presente demanda, vejo que o 

pedido de gratuidade da autora não merece acolhimento, tendo em vista 

que o requerimento de tal benefício sequer foi instruído com os elementos 

mínimos, necessários para comprovação do estado de pobreza, nem 

mesmo de juntada da declaração de Imposto de Renda, respectivamente, 

não sendo compatível com sua posição social a de miserabilidade, 

conforme o texto de lei dispõe.

 Ademais, observa-se que a presente ação foi protocololizada por 

advogado constituído, na qual a autora relata que seu esposo era 

agricultor, além dele ter contraído empréstimo bancário no valor de R$ 

386.400,00 (trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), conforme 

documentos trazidos aos autos, o que não caracteriza a hipossuficiência.

 Assim, diante dos fatos apresentados na inicial, que demonstram o perfil 

econômico da parte autora, não se vislumbrando nesta a figura de pessoa 

economicamente necessitada, bem como ressaltando que o Magistrado 

deve zelar para evitar que o benefício da justiça gratuita seja utilizado 

inadequadamente, restando forçoso concluir que o pedido do autor não 

merece acolhimento.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário 

colacionar as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO 

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVANTE ASSISTIDO POR 

ADVOGADO PARTICULAR - RENDIMENTOS SUFICIENTES - ÔNUS DA 

PROVA DO AGRAVANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - VALOR DA 

CAUSA - ART. 259 DO CPC - CORREÇÃO DO VALOR DA AÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. Os fatos, por si sós, comprovam a 

desnecessidade do agravante em ter atendido seu pedido de assistência 

judiciária, pois está sendo atendido por advogado particular e possui 

rendimento muito acima da média dos demais cidadãos. Neste caso, fica 

evidente a presença de fatores que excluem o agravante daqueles que 

realmente necessitam do benefício. Meras alegações do agravante não 

são suficientes para a reforma da decisão do Juiz de primeiro grau, já que, 

cabia ao agravante o ônus da prova. O simples fato de afirmar a sua 

hipossuficiência, não é suficiente para deferir a justiça gratuita. (TJ/MS, 

Terceira Turma Cível, Agravo-N. 2003.002862-5/0000-00, Data: 

30/06/2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR SOJICULTOR - PERFIL ECONÔMICO 

INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DA PARTE ECONOMICAMENTE 

NECESSITADA (CF/1988, ART. 5°, LXXIV) - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO. 

Ausentes os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido de 

justiça gratuita (Lei 1.060/50), sobretudo em razão do perfil econômico da 

parte, incompatível com a figura da pessoa economicamente necessitada 

(CF, art. 5°, LXXIV), o pleito deve ser indeferido, e as custas previamente 

recolhidas. (TJMT – Agravo de Instrumento nº 52141/2004, Rel. Juiz João 

Ferreira Filho).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de 

suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a utilização 

inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não 

basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao 

magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo. 

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 53121/2004, Rel. Juiz Carlos Alberto 

Alves da Rocha, data de julgamento: 10-5-2005).

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da 

Requerente, o não acolhimento do pedido para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, é medida que se impõe.

Posto isso, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo a autora 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 14/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RETIIFICAR a Portaria 13/2018-DF onde se lê "Chapada dos Guimarães/MT, 

1º de fevereiro de 2018", leia-se: Chapada dos Guimarães/MT, 1º de 

março de 2018.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 5 de março 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 006/2018-CA - O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO 

SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, no uso de suas 

atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo de 

Ensino Superior realizado em 4.3.2018, a saber:

 * O Edital n° 006/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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EDITAL N. 007/2018-CA - O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO 

SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, no uso de suas 

atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo de 

Ensino Médio realizado em 4.3.2018, a saber:

 * O Edital n° 007/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 949-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Marcandelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araújo Junior - 

OAB:SP-267547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 Vistos etc.

Assiste razão ao requerente no tocante à inversão do ônus da prova, uma 

vez que os fatos se deram em razão da relação de consumo por falha na 

prestação do serviço, assim, na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, inverto o ônus da prova.

Considerando a inversão, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, manifestarem interesse na produção de prova pericial ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra.

Na sequência, volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 3966-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13877, Nilton Luis 

Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 (...)Indefiro o pedido "a" de fl. 274, uma vez que cabe a parte trazer aos 

autos a respectiva prova, uma vez que não se trata de qualquer quebra 

de sigilo ou reserva de jurisdição; indefiro, pelo mesmo motivo acima, o 

pedido "b" também de fl. 274. Concedo à parte autora, o prazo de 30 

(trinta) dias para juntada dos respectivos documentos aos autos, caso 

entenda que são necessários ao deslinde do processo, sob pena de 

preclusão.Indefiro o pedido "c" de fls. 274/275, uma vez que o próprio 

documento juntado aos autos comprova a movimentação financeira 

informada, não sendo, portanto, necessário justificá-la para fins de 

partilha de bens entre requerente e requerido.Indefiro o pedido "d" de fl. 

275, tendo em vista que o próprio documento trazido aos autos comprova 

a existência do respectivo bem, não havendo, portanto, necessidade de 

justificar sua existência.Indefiro o pedido "e" de fl. 275, considerando fato 

de que todas as despesas das empresas podem ser comprovadas 

através de apresentação de fluxo de caixa, balancetes e demais 

documentos contábeis hábeis a demonstrar os gastos, entradas e o 

respectivo lucro das empresas.Indefiro o pedido "f" de fl. 275, em razão 

de se tratar de pessoa alheia aos autos.Indefiro o pedido "g" de fl. 275, em 

razão da ausência de necessidade de perícia para comprovação de tais 

fatos, bastando apenas, a apresentação dos dados contábeis das 

empresas, como declaração de renda, balancetes, fluxo de caixa, entre 

outros.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 2263-62.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdNdS, ÍMNBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geanne Daniela da Guia Onuki - 

OAB:14.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a cota ministerial de fls. 48, designo para a coleta de 

material genético, o dia 17 de maio de 2016. Com efeito, a aludida coleta 

realizar-se-á nas dependências do Fórum local, das 14h às 17h, sob a 

responsabilidade da Servidora Madalena de Moraes Savassa, devendo as 

partes comparecer portando os documentos pessoais, para colheita do 

material genético. Tendo em vista a tabela de pagamento do IPC faça-se 

constar no mandado o valor da coleta em R$ 280,00 reais.

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes, o Ministério Público 

para, no prazo de 05 dias, manifestarem sucessivamente nos autos.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 3405-04.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães andrade - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84400

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, diante do 

trânsito em julgado da sentença.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40546 Nr: 3250-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Placido Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra PLACIDO COSTA JUNIOR, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 25, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.
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Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 188-11.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Justino de Carvalho, RAFAEL 

ALVARENGA DA SILVA, ENIEL BOAVENTURA DA SILVA, ENIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos após a juntada pela parte autora de alguns 

documentos a demonstrar sua hipossuficiência, conforme determinação 

proferida por este juízo, em 18.1.2018.

 Contudo, conquanto tenha sido apresentado na referida petição alguns 

documentos a demonstrar quadro de enfermidade pelo qual passa o autor, 

tais documentos não comprovam a impossibilidade de recolhimento dos 

valores das custas processuais, ainda mais quando não demonstrado, de 

modo efetivamente satisfatório, que o pagamento de tais valores implicaria 

impossibilidade de continuidade do tratamento médico prescrito, ao qual o 

autor tem sido submetido. Ademais, não demonstrou sequer que o 

tratamento estaria sendo custeado por ele e quais os valores estariam 

sendo destinados a tal finalidade.

 Ademais, há que se ressaltar que no comprovante de residência 

apresentado com a inicial (em nome de sua esposa), consta que 

despende ele mensalmente do valor de R$ 1.121,84 (mil cento e vinte e um 

reais oitenta e quatro centavos) para pagamento de energia elétrica, o 

que, é certo, não condiz com a alegada hipossuficiência, de modo que o 

pagamento dos valores referentes às custas processuais não lhe 

causará prejuízo à sua sobrevivência e/ou de sua família.

CONCLUSÃO.

 I. Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e o 

pedido de recolhimento das custas ao final.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/2015).

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 827-29.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DIVINA MARINHO DA SILVA, LVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.Com efeito, não se constata, em princípio, a probabilidade do 

direito invocado, uma vez que as provas atreladas à inicial não 

demonstram que a parte autora preenche o requisito de hipossuficiência 

socioeconômica, na exata dicção do art. 20, §3° da Lei n° 8.742/93, com 

redação conferida pela Lei nº 12.435, de 2011.Ademais, não se vislumbra, 

nesta quadra de cognição, perigo de dano, já que, conforme laudo médico 

acostado com a inicial, a menor “não tem crises epiléticas frequentes, (...) 

portanto, os únicos cuidados especiais que necessita são não deixar 

tomar banho de piscina, balde ou banheira sem a presença estrita de um 

adulto. No demais, cuidados iguais de outras crianças”. Desta feita, 

indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81045 Nr: 1513-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Natercia 

Bueno Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Silva Neto, Rodinei Nunes Frazão, 

JOAO EDGAR DA GAMA, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Evangelista 

Matias Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario César Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Souto - 

OAB:OAB/MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, Levi 

Moroz - OAB:6402/MT, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:MT 

6223-E-10657, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B., RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018, VANIA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

11332

 Vistos, etc. (...) I. Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva veiculado pela defesa do réu THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE 

OLIVEIRA e MANTENHO a sua prisão preventiva, porquanto se revelam 

inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. II. 

A fim de viabilizar o prosseguimento da ação penal, manifestem-se o 

Ministério Público e as defesas dos réus Rodinei, Mário, Thiago e 

Evangelista, se insistem nas oitivas das testemunhas Valdivino Siqueira de 

Moura, Rodiney Gomes de Oliveira e Ernanni Blosfeld Júnior. No caso de 

insistirem, deverão declinar o endereço onde as respectivas testemunhas 

poderão ser encontradas. O prazo para manifestação é de 5 (cinco) dias, 

sendo que, decorrido “in albis” o prazo de manifestação, presumir-se-á a 

desistência. Informados os endereços, em sendo o caso, deprequem-se 

as respectivas oitivas. Eventual silêncio deverá ser certificado. III. 

Certifique se findaram os prazos para cumprimento das deprecatas 

expedidas (art. 222, §2º, do CPP). IV. Decorrido o prazo para 

manifestação nos termos do item II e certificado o necessário quanto ao 

item III, tragam os autos imediatamente conclusos para ordenação do 

procedimento. V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102709 Nr: 843-80.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignêz de Oliveira, Benedita Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a pretensa representante da parte autora, por intermédio de 

seu advogado constituído, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, de 

maneira a comprovar a regularidade da representação processual, em 

razão de que a procuração por instrumento público acostada nos autos, 

apenas confere poderes à representante da requerente para 

movimentação de conta bancária perante o Banco do Brasil, para 

representação perante o Banco do Brasil, para a finalidade específica de 

movimentação de conta bancária, não conferindo poderes para 

representação processual.

 II. Certifique-se eventual silêncio.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102748 Nr: 862-86.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araci Miranda de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Banco Bradesco Financiamentos S/A, ajuizou ação de busca e apreensão 

com pedido de liminar contra Araci Miranda de Figueiredo, objetivando a 

constrição do veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte 

requerida.

 Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes.

É o breve relatório.

Decido.

Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o 

seguinte:

“Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”

In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto 

os documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora na forma do art. 525 

do CC/02 (protesto).

DISPOSITIVO

Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.

Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).

Consigne-se, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, 

apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta 

poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do 

débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 10.931/2004).

Desde já, defiro reforço policial, caso seja necessário.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101955 Nr: 453-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTJ Consultoria Treinamento e Desenvolvimento, Telma 

Pinheiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloiza de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para a 

finalidade de determinar a retirada do(s) nome(s) da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito (cadastro de cheque sem fundos), no que 

tange ao cheque n° 001407, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). II. 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que a requerente efetue o 

depósito nos autos do valor do título, nos termos do art. 542, I, do 

CPC/2015.III. Efetuado o depósito do valor, oficie-se a instituição sacada 

(Banco HSBC Bamerindus – agência indicada no cheque), determinando a 

retirada do nome da parte requerente de seus cadastros, relativamente ao 

débito acima descrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. O ofício deverá ser 

encaminhado com cópia do extrato que acompanha a inicial e do título 

executivo. IV. Cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, hipótese em que deverão ser estritamente observados os requisitos 

do art. 257 do CPC/2015.No edital de citação deverão constar as 

advertências à parte requerida de que poderá contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, e de que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, caso em que será 

nomeado curador especial para promoção de sua defesa (art. 257, IV, 

CPC/2015).Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente 

defesa no prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos 

arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial da parte requerida (citada por edital e 

revel), a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.V. Apresentada contestação (arts. 350 e 351 CPC/2015), em 

sendo o caso, intime-se a parte autora para impugnação em 15 (quinze) 

dias.VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101567 Nr: 270-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA LORAYNE ROSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA FRAGA VASCONCELOS 

NEVES - OAB:21217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81822 Nr: 1836-94.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PEQ EMPR. MICRIEMPRESARIOS, 

MICROEMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABANA - SICOB 

INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação nos autos de Agravo de 

Instrumento, procedi a alteração do advogado da parte Requerente. Assim 

impulsiono o presente feito em cumprimento às determinações legais, 

intimando o advogado da Requerente pela imprensa que foi designada 

audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 22 de março de 

2018, às 15horas, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 3158-57.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença veiculado por JOVELINA 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

À fl. 149, a exequente pugnou pela extinção do feito em decorrência do 

cumprimento da obrigação.
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 É o breve relatório.

DECIDO.

 Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, conforme afirmam os exequentes na petição de fl. 149, 

JULGO EXTINTA a execução de fls. 70/71, o que faço com fulcro no artigo 

924, II, do CPC/2015.

Publique. Registre-se. Intimem-se.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 1190-31.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Pontes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Ferreira Martins - 

OAB:12.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE o pedido de cumprimento de sentença, apresentando memória 

atualizada do débito, nos termos do art. 534 do CPC/2015.

II. Cumprida a determinação acima, independentemente de outra 

providência, DEFIRO, desde já, a pretensão executória de título judicial de 

fls. 282/283.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535 do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 11934335 dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 3 de março de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovida OI S.A. para informar os dados 

bancários para expedição de alvará de liberação de valor, conforme 

determinação constante da sentença ID 11431425 dos autos, no prazo de 

5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 04/03/2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARMO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado intempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA 

E REGIAO (REQUERENTE)

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 5 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 
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que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente. 

Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte 

contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de 

declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 5 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 25/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade , Juíza de Direito 

Diretora do Fórum da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e etc;

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Rosangela Block Banazesski, matrícula 

2765, Técnica Judiciária designada para exercer a função Gestora 

Judiciária Substituta da 2ª Secretaria, encontra-se afastado 20 (vinte) dias 

férias período de 05/03/2018 a 24/03/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Myrna Nayara Queiroz Leite Viana matrícula 33999, 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 2ª 

Secretaria, durante o período de afastamento da titular nos dias 

05/03/2018 a 24/03/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colide, 05 de março de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BIGOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000413-59.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ILSON BIGOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BIGOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000413-59.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ILSON BIGOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 
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de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000167-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR DUARTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000167-63.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ALVAIR DUARTE - ME, ALVAIR DUARTE RÉU: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, AMARILDO APARECIDO DA LUZ 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de despejo por falta de 

pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios com pedido 

liminar ajuizada por ALVAIR DUARTE - ME contra EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, ambos qualificados nos autos. 

Segundo a inicial, a parte autora locou à parte ré os imóveis da Avenida 

Comendador José Pedro Dias nº 1.045 e Rua José Felix Neves nº 965, 

ambos no Município de Tabaporã, pelo valor mensal único de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais). Entanto, a parte ré, a partir de 06/2015, 

passou a atrasar os pagamentos dos aluguéis, bem como as faturas de 

energia elétrica e IPTU. Daí, diante da cláusula contratual eletiva do Foro da 

Comarca de Colíder para dirimir eventuais conflitos das partes, requer a 

este Juízo concessão de tutela de urgência para desocupação dos 

imóveis voluntariamente em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

forçado, e, no mérito, a procedência dos pedidos com a rescisão do 

contrato de locação e a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 

57.999,49 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e 

quarenta e nove centavos), relativa aos débitos contratuais. Em 

complementação, por equívoco no momento da distribuição, pede a parte 

autora a retificação dos polos para que as pessoas físicas constantes 

sejam cadastradas como representantes legais (id. 11626423). II - 

FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, instruído que foi os autos com o contrato de locação 

comercial, as matrículas dos imóveis, o extrato de débito de IPTU, 

notificação da Serasa e notificação extrajudicial a configurar a mora ao 

menos desde 17/10/2017. O perigo de dano é evidente, não só pelo largo 

lapso de inadimplemento, que ultrapassa os dois anos, mas também pela 

cobrança, em tese, indevida, dos encargos da propriedade (energia 

elétrica e IPTU), sem falar em eventuais prejuízos econômicos causados 

pela inscrição negativa do nome do requerente, privado que está de 

realizar transações financeiras e comerciais. De outro lado, o aludido 

contrato de locação não contempla quaisquer das garantias previstas no 

art. 37 da Lei 8.245/91, a permitir a concessão do pleito liminar 

independentemente de audiência da parte contrária, na dicção do inciso IX, 

§ 1º, do art. 59, da referida lei de regência. Entanto, para o cumprimento 

da presente decisão liminar, deverá a parte autora prestar a caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel no prazo de 15 (quinze) dias, na 

determinação do § 1º, do declinado art. 59 da Lei 8.245/91. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino à parte ré EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP a DESOCUPAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos imóveis objeto do contrato de locação id. 11608483 - 

págs. 1/6, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e 

art. 537, todos do NCPC e art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DESDE 

que efetuado o depósito da caução, pela parte autora, no importe de R$ 

15.852,48 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 

centavos), igualmente no prazo de 15 (quinze) dias; b) DEFIRO o pedido 

de retificação dos polos ativo e passivo a fim de que as pessoas físicas 

arroladas sejam recadastradas como representantes legais, 

respectivamente, de cada um daqueles. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda 

a zelosa Secretaria Judicial com as alterações pertinentes nos polos 

ativos e passivos destes autos, consoante deferido no dispositivo. Em 

observância ao disposto no art. 59, “caput”, e art. 79 da Lei 8.245/91 c.c. 

o art. 334 do NCPC, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), devendo a 

zelosa Secretaria desta Vara designar data para realização de sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora e 

citar o réu para o respectivo comparecimento. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO. Cumpra-se. Decisão prolatada às 20h34 do dia 

02/03/2018, dada a urgência que o caso requer prioridade legal. Colíder, 

02 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000856-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WALDENORA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, 

de que a certidão de andamento do feito requerida, está a disposição nos 

autos para impressão, conforme documento de id. 12034959. Colider/MT, 

05/03/2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001409-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.L CARDOSO - ME (EXECUTADO)

VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão id. 11959700, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 05 de 

março de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001772-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LORCA (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão Certifico, para 

todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão id. 11861322. COLÍDER, 5 de março de 

2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002094-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 05 de março de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001596-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. D. C. B. (AUTOR)

J. K. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 05 de março de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002235-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 11898440. COLÍDER, 05 de março de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002344-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. Q. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002344-34.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

JOVANES DA SILVA REQUERIDO: NILTA QUEIROZ DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que Jovanes da Silva, 

qualificado, apresenta no bojo dos autos, visando obter a benesse na 

presente ação de dissolução de sociedade de fato litigiosa, c/c partilha de 

bens. É o sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece 

quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as 

despesas processuais. Observado pela própria exposição do autor que o 

acervo patrimonial é significativo, anotado em R$ 131.000,00, 

qualificando-se como micro empresário. Não soa crível que, com o referido 

patrimônio, e a profissão que exerce não consiga arcar com as custas e 

despesas processuais. Assim, resta claro que o requerente não é pessoa 

pobre na acepção jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos 

autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram 

nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 
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condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte preparar o feito em 

15 (quinze) dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Colider – MT, 19 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50712 Nr: 1431-50.2009.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAETANO DOS SANTOS, CELSO CAETANO 

DOS SANTOS, JOÃO CAETANO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS MOURA, NELSON CAETANO DOS SANTOS, VERA LUCIA 

CAETANO DOS SANTOS COSTA, BENEDITO BENTO DOS SANTOS, 

ANTONIO CAETANO DOS SANTOS, AMARILDO APARECIDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CAETANO DOS SANTOS - 

ESPÓLIO, LUCIA BENTO EVANGELISTA DOS SANTOS - ESPÓLIO, GENI 

CAETANO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR APARECIDO PEREIRA - 

OAB:, JUNIOR APARECIDO PEREIRA - OAB:11736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96066 Nr: 3339-35.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 
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presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109472 Nr: 36-08.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI PAIMEL DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PARANHAS DA SILVA, MARIA DE 

LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas FREDERICO 

STECCA CIONI, JOSE MALICE, MARCELO DOS SANTOS, RAIMUNDO 

BANDEIRA, RAIMUNDO DE LIMA E RICARDO ZEFERINO, para o dia 05 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 14H.

Intime-se as testemunhas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 56-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT, RODRIGO 

DE F. SARTORI - OAB:15.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

 Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória.

 Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99820 Nr: 2043-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de DJALMA DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), desempregado, 

portador(a) da CI/RG nº 25321935 SEJSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº 390.507.189-49, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 06/05/2016, data do requerimento administrativo (fl. 35);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94804 Nr: 2568-57.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR GIZONI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de IVANIR GIZONI BARBOSA, brasileiro(a), casado(a), serviços gerais de 

limpeza, portador(a) da CI/RG nº 1666981-9 SJSP/MT e inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº 002.435.221-77, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) 

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 16/09/2015, data posterior à cessação 

do benefício (fl. 34).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96172 Nr: 3390-46.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUVENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

MARIA JUVENI DA SILVA, brasileiro(a), viúva(a), desempregada, 

portador(a) da CI/RG nº 879.50 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 

537.938.701-20, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 
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atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00, a ser 

CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX 

JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta 

região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro 

nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 

7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 

01/11/2016, data posterior à cessação do benefício (fl. 35);c) REJEITAR a 

arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 2145-63.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85985 Nr: 3380-70.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 
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do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95248 Nr: 2769-49.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A, AMBEV BRASIL 

BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:131.351 SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Vistos.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 8477 Nr: 1260-11.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSM, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

198,15 (cento e noventa e oito reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 109, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85077 Nr: 2470-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A . GONÇALVES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. A . GONÇALVES DE SOUZA - ME, 

CNPJ: 05549174000121, Inscrição Estadual: 132180032-4. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L. A . 

GONÇALVES DE SOUZA - ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de deixou de liquidar o valor da parcela vencida, conforme 

determina o contrato geral do FUNDEIC, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3269/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/08/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 330.721,10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86066 Nr: 3464-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BRAZ BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86187 Nr: 3595-46.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUEDES DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o momento 

previsto para o adimplemento da obrigação entabulada.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 3587-69.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO BEZERRA MARQUES DE SÁ 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 
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parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o momento 

previsto para o adimplemento da obrigação entabulada.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001096-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. R. D. S. (REQUERIDO)

R. B. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS AUTOS N.º 

1001096-33.2017.8.11.0009 - PJE ESPÉCIE: Ação de Tutela e Guarda de 

Menor com Pedido de Tutela Antecipada PARTE AUTORA: ALMERICE 

NUNES DOS SANTOS PARTE RÉ: RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO 

CITANDO(A, S): RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, qualificação e 

documentos pessoais desconhecidos, filho de Antônio Ribeiro da Silva e 

Francisca Barbosa Soares, atualmente em local incerto e não sabido 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.612,26 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular, e nomeação de curador especial (art. 257, incisos III e IV, 

do NCPC), tudo na forma da decisão de id. 12024072, a seguir transcrita. 

RESUMO DA INICIAL: Pretende a Requerente, a tutela e guarda da menor 

A. N. dos S., sua neta, em razão do falecimento da genitora da infante e 

de que seu genitor jamais teve contato com ela ou com a família, com 

notícias inclusive de seu suposto falecimento. DESPACHO/DECISÃO: 

Vistos.Denota-se que houve pesquisas do paradeiro da parte ré no Siel e 

Bacenjud, endereços nos quais se tentou sua citação e intimação para se 

fazer presente na solenidade, o que restou negativo, no entanto. CITE-SE 

o requerido por edital com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data 

da única publicação (art. 257, inciso III, do NCPC). No edital deverá constar 

a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia 

(art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se 

publicidade no Diário de Justiça Eletrônico (art. 257, inciso II, do NCPC). 

Deixa-se de se fixar os demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, 

especialmente o de publicação no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por ausência de 

criação de tais ferramentas e regulamentação respectiva. Após, decorrido 

o prazo editalício, em não havendo manifestação, venham-me os autos 

conclusos para a nomeação de curador especial. Alfim, expeça-se termo 

de guarda provisória atualizado, como requerido, para fins de 

levantamento de valores do FGTS que estão depositados na CEF em nome 

da genitora da infante. Ausente justificadamente o Ministério Público, 

cientifique-se o órgão a respeito da decisão. Cumpra-se. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder - MT , 5 de março de 2018. 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr. Fernando Kendi Ishikawa Dados do 

Processo: Processo: 1001803-98.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

22.681,09; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181);Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA Parte Ré: REQUERIDO: ADEMILSOM 

MARQUES FERREIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ADEMILSOM 

MARQUES FERREIRA Endereço: R JURUENA,, 1471, Bairro, COLÍDER - MT 

- CEP: 78500-000 FINALIDADE: PROCEDER A APREENSÃO E DEPÓSITO 

DO BEM DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, assim como 

LAVRAR AUTO DE VISTORIA DO REFERIDO BEM, ARBITRANDO-LHE O 

VALOR, e, na seqüência, EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE RÉ na 

conformidade do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

para, querendo, no prazo indicado, requerer a PURGAÇÃO DA MORA ou 

CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS) A SER(EM) 

APREENDIDO(S): 01 (um) veículo, marca NISSAN, modelo MARCH 16S 

FLEX, cor BRANCA, ano de fabricação 2013, modelo 2014, placas 

NUF-6425, renavan n.º 00596613954 e chassi n.º 3N1CK3CD8EL21755, 

melhor descrito nos autos, salientando que o veículo deverá permanecer 

na Comarca até deliberação deste Juízo. DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

Requerente, nas pessoas indicadas na inicial. DECISÃO: “anexa.” 

ADVERTÊNCIAS: a) O prazo para requerer a PURGAÇÃO DA MORA 

(depósito do valor do débito principal, acrescido de juros, atualização 

monetária, multa contratual, honorários advocatícios, custas processuais 

e demais cominações legais e contratuais) é de 05 (cinco) dias, e para 

CONTESTAR a ação será de 15 (quinze) dias, ambos contados da data da 

juntada deste mandado aos autos. b) Não havendo CONTESTAÇÃO, nem 

requerimento da concessão do prazo referido para purgação da mora e 

pagamentos mencionados, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados pela PARTE AUTORA na peça inicial, podendo esta, ainda, 

mediante a apresentação dos títulos vencidos, requerer a reintegração na 

posse da(s) coisa(s) depositada(s), na forma do disposto no § 3º. do 

artigo 1.071 do Código de Processo Civil. COLÍDER, 5 de março de 2018. 

PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000167-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR DUARTE (AUTOR)

ALVAIR DUARTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (RÉU)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000167-63.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ALVAIR DUARTE - ME, ALVAIR DUARTE RÉU: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, AMARILDO APARECIDO DA LUZ 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de despejo por falta de 

pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios com pedido 

liminar ajuizada por ALVAIR DUARTE - ME contra EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, ambos qualificados nos autos. 

Segundo a inicial, a parte autora locou à parte ré os imóveis da Avenida 

Comendador José Pedro Dias nº 1.045 e Rua José Felix Neves nº 965, 

ambos no Município de Tabaporã, pelo valor mensal único de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais). Entanto, a parte ré, a partir de 06/2015, 

passou a atrasar os pagamentos dos aluguéis, bem como as faturas de 
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energia elétrica e IPTU. Daí, diante da cláusula contratual eletiva do Foro da 

Comarca de Colíder para dirimir eventuais conflitos das partes, requer a 

este Juízo concessão de tutela de urgência para desocupação dos 

imóveis voluntariamente em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

forçado, e, no mérito, a procedência dos pedidos com a rescisão do 

contrato de locação e a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 

57.999,49 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e 

quarenta e nove centavos), relativa aos débitos contratuais. Em 

complementação, por equívoco no momento da distribuição, pede a parte 

autora a retificação dos polos para que as pessoas físicas constantes 

sejam cadastradas como representantes legais (id. 11626423). II - 

FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento, instruído que foi os autos com o contrato de locação 

comercial, as matrículas dos imóveis, o extrato de débito de IPTU, 

notificação da Serasa e notificação extrajudicial a configurar a mora ao 

menos desde 17/10/2017. O perigo de dano é evidente, não só pelo largo 

lapso de inadimplemento, que ultrapassa os dois anos, mas também pela 

cobrança, em tese, indevida, dos encargos da propriedade (energia 

elétrica e IPTU), sem falar em eventuais prejuízos econômicos causados 

pela inscrição negativa do nome do requerente, privado que está de 

realizar transações financeiras e comerciais. De outro lado, o aludido 

contrato de locação não contempla quaisquer das garantias previstas no 

art. 37 da Lei 8.245/91, a permitir a concessão do pleito liminar 

independentemente de audiência da parte contrária, na dicção do inciso IX, 

§ 1º, do art. 59, da referida lei de regência. Entanto, para o cumprimento 

da presente decisão liminar, deverá a parte autora prestar a caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel no prazo de 15 (quinze) dias, na 

determinação do § 1º, do declinado art. 59 da Lei 8.245/91. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino à parte ré EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP a DESOCUPAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos imóveis objeto do contrato de locação id. 11608483 - 

págs. 1/6, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e 

art. 537, todos do NCPC e art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DESDE 

que efetuado o depósito da caução, pela parte autora, no importe de R$ 

15.852,48 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 

centavos), igualmente no prazo de 15 (quinze) dias; b) DEFIRO o pedido 

de retificação dos polos ativo e passivo a fim de que as pessoas físicas 

arroladas sejam recadastradas como representantes legais, 

respectivamente, de cada um daqueles. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda 

a zelosa Secretaria Judicial com as alterações pertinentes nos polos 

ativos e passivos destes autos, consoante deferido no dispositivo. Em 

observância ao disposto no art. 59, “caput”, e art. 79 da Lei 8.245/91 c.c. 

o art. 334 do NCPC, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), devendo a 

zelosa Secretaria desta Vara designar data para realização de sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora e 

citar o réu para o respectivo comparecimento. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO. Cumpra-se. Decisão prolatada às 20h34 do dia 

02/03/2018, dada a urgência que o caso requer prioridade legal. Colíder, 

02 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLO NOGUEIRA BATAGIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, para 

providenciar no prazo legal, o recolhimento das custas de preparo da 

carta precatória expedida, a ser cumprida na Comarca de Novo 

Progresso/PA, com emissão de guia através do site do TJMT, e 

comprovação no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLO NOGUEIRA BATAGIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, para 

providenciar no prazo legal, o recolhimento das custas de preparo da 

carta precatória expedida, a ser cumprida na Comarca de Novo 

Progresso/PA, com emissão de guia através do site do TJMT, e 

comprovação no presente feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41537 Nr: 2967-04.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEZIO CRUZ RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2967-04.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 41537.

Vistos em correição.

1 – Diante da manifestação de fl. 146-147, compulsando os autos, 

vislumbra-se assistir razão a parte quanto à necessidade em se atualizar 

o cálculo existente no presente feito, pois, desde a ultima atualização até 

os dias atuais já se decorreram 5 (cinco) anos, o que não pode implicar 

em benefício para a Fazenda Pública em detrimento da outra parte, que 

tem direito à percepção do valor integral que lhe é devido, nos termos do 

título exequendo, inclusive os consectários da condenação, até o ingresso 

da dívida no regime jurídico de requisição de pagamento.

Assim, determino o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, para 

nova atualização do cálculo coligido à fl. 81-83, consignando que deverão 

ser observados os limites impostos na sentença juntada às fls. 46-53. 

Após, intimem-se as partes para tomar ciência do cálculo e, querendo, 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2 – Em seguida, decorrido o prazo e inexistindo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento do precatório por intermédio 

do presidente do tribunal competente, em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC), observando também o disposto no item “IV”, de fl. 78, quanto à 

penhora na capa dos autos. Caso contrário, façam os autos conclusos.

3 – Sem prejuízo, reforçando o que já foi mencionado no item “IV” de fl. 78, 

consigne-se como credores dos honorários advocatícios que ora devem 

ser requisitados o pagamento, tão somente os doutores Admar Agostini 

Manica e Neuma Terezinha Cielo Manica (já que tais honorários se referem 

a sucumbência no processo de conhecimento), uma vez que a Dra. Liliane 

Casadei não é credora de tais honorários sucumbenciais, já que passou a 

representar o exequente somente na fase executória e, os embargos 

respectivos (à execução) dispensaram o embargante/executado de 

pagamento de honorários.

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89538 Nr: 2559-32.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Claudio Leme 

Antonio, para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, após o que, não havendo 

manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84763 Nr: 2150-90.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

fundamento no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Ivo Pereira da Silva, nos termos do artigo 2º, § 1º, incisos 

I, II, III e IV da Lei 13.146/2015.Em consequência, nomeio como curadora 

Neide de Oliveira da Silva, mediante compromisso, a qual representará o 

interditado em todos os atos de natureza patrimonial e negocial, nos 

termos da fundamentação.Considerando que a autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, isento-a do pagamento de custas e 

despesas processuais, dadas às peculiaridades do procedimento. Pelas 

mesmas razões, isento o requerido.Transitada em julgado, expeça-se 

certidão para o competente registro, ressalvando a concessão do 

benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os editais de praxe, nos 

termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.Após, devidamente 

CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações constantes da 

presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.CIÊNCIA ao Ministério.Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47484 Nr: 1274-14.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARIANO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO PACIALMENTE a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

RECONHECER o excesso da execução, apenas, por força da aplicação 

equivocada do critério de correção monetária e, também, da data indicada 

como parcela final, pelo exequente. Razão pela qual, DETERMINO que:I – 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

novo demonstrativo de cálculo indicando o critério de correção monetária 

e aplicação de juros de acordo com a legislação aplicável, bem como a 

correta data de início do benefício (que já havia sido corretamente 

observado por esta) e data da parcela final (conforme utilizado pela 

executada).II – Após, com a juntada do respectivo demonstrativo de 

cálculo, INTIME-SE a Autarquia executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar pelo que entender de direito. III – Havendo concordância com o 

cálculo, REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.2 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 2353-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOPES CONSONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

Procurador Federal - OAB:Mat 1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36237 Nr: 3002-95.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 286-22.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 346-97.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 282-283), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50954 Nr: 1670-54.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SOARES ARMENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 2869-14.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIETE MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1398-60.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 137), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52251 Nr: 2958-37.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALVES VIEIRA, ELISEU E SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50808 Nr: 1525-95.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVEIRA SÉRGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 150), rejeitando aquele 

feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio 

do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 

art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição 

de Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que 

determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução 

n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.3 - No que tange à compensação de honorários 

advocatícios, em que pese sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao 

qual não tem correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. 

Sergio Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 22 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 596 de 1041



Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49944 Nr: 680-63.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE FREITAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83879 Nr: 1241-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIONEI REVERSE, RODOLFO REVERSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes da parte dispositiva da 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: (...) “Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 65-67, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ”b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela 

requerente, conforme acordado entre as partes. Entretanto, nos termos do 

§ 3º art. 98 do NCPC, SUSPENDO a exigibilidade da obrigação, uma vez 

que se trata de beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 31 de outubro de 2017. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57744 Nr: 2028-48.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CALIXTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59258 Nr: 875-43.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDB, AGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Dra. Deise Jussara 

Alves, para, querendo, impugnar a contestação de fls. 42/44, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58671 Nr: 296-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF, SAF, MAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

448,85 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 69, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais). 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81960 Nr: 2962-69.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

600,95 (seiscentos reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 66, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). 

Este valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 188,10 (cento e oitenta e oito reais e 

dez centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83588 Nr: 943-56.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 26. Este valor deverá ser 

lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento de guia 

de custas e R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e dezenove centavos) 

para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57 Nr: 74-21.1998.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GOIAS COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVÁ APARECIDO DE QUEIROZ 

- OAB:7.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 174,90 (Cento e setenta e quatro reais e noventa centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 172 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 174,90 (cento e setenta e 

quatro reais e noventa centavos), para recolhimento de guia de custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15613 Nr: 3240-56.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DAMBROS, GETÚLIO 

ANTONIO GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Maria da Costa 

Ochove - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7979/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:MT 2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Luiz Ferreira Vergílio - OAB:MT 4614

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 424,30 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 153 verso. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 424,30 (quatrocentos e vinte 

e quatro reais e trinta centavos), para recolhimento de guia de custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 1358-39.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES SARAIVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Drª Simoni Rezende 

de Paula, para manifestar nos autos acerca da petição de fls. 101/105, no 

prazo de 15 (quinze)dias, processo a disposição na Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1561-16.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MENON SCHUAISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, Maria Ercilia Cotrim Garcia Stropa - 

OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que as Advogadas da parte autora, Dras. Edilaine 

Matchil Machado da Silva e Maria Ercília Cotrim Garcia Stropa, devidamente 

intimadas via DJE publicado na data de 22/06/2017 do inteiro teor do 

despacho de fls. 227, bem como para no prazo de 15 dias, apresentar 

novo cálculo, deixaram decorrer o prazo sem manifestar nos autos. O 

referido é verdade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 2334-51.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 136), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 749-32.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PINHO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 175-176), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1515-51.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente 

lançados, ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para 

HOMOLOGAR o cálculo por ela apresentado (fl. 158-159), rejeitando 

aquele feito pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região [...]. 3 – 

Após, quanto ao cumprimento de sentença (fls. 162-163) dos valores 

devidos a título de aposentadoria por idade, verifica-se que não foi 

oportunizado a parte executada se manifestar, razão pela qual, com a 

remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante legal para, querendo, apresentar impugnação à execução, 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o 

cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do 

NCPC. 4 - Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e, independentemente de novo despacho, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos 

conclusos.5 - Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação 

sobredita, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício 

de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.6 - Não 

sendo o caso do item “3”, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC).7 - 

Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 23 de fevereiro de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1720-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSENSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LUIZ CARLOS PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUTEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE CARVALHO 

BOTTALLO - OAB:214.380/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que deixo por ora de cumprir o despacho de fls. 56, no 

sentido de citar a parte requerida no endereço de fls. 51, tendo em vista 

que o referido endereço é o mesmo constante da inicial, e a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fls. 54 informa que a empresa mudou de 

endereço. O referido é verdade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59168 Nr: 786-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOFIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fl. 223-224), rejeitando aquele feito pela parte 

exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 535, § 3. °, 

inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de Pequeno 

Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina o art. 5.º 

da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o que dispõe a 

Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - No que tange 

à compensação de honorários advocatícios, em que pese sua 

possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem correspondência 

com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Seção, 

DJe de 02/03/2015) que não é possível a compensação de honorários 

devidos pela parte sucumbente na ação de conhecimento com aqueles 

que lhe são devidos na ação de execução ou nos embargos à execução, 

visto que se tratam de créditos de natureza distinta. Razão pela qual, 

INDEFIRO o pleito de compensação de honorários advocatícios, face sua 

impossibilidade.4 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1720-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSENSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LUIZ CARLOS PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUTEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE CARVALHO 

BOTTALLO - OAB:214.380/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, no prazo de 

15 dias, manifestar nos autos acerca do documento de fls. 58/60, bem 

como sobre a certidão de fls. 62, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50844 Nr: 1541-49.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fls. 139-140), rejeitando aquele feito pela 

parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocatícios, face sua impossibilidade.4 - Intimem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 24 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39492 Nr: 1368-30.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADIA ANTONIA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Neste passo, tendo em vista tratar de matéria a ser corrigida de ofício, 

passo a analisar a manifestação da Autarquia, coligida às fls. 216-218.A 

alegação da Autarquia não merece prosperar, pois, esta, por meio de 

exceção de pré-executividade (fl. 184-193), impugnou sim os cálculos 

apresentados pela exequente, razão pela qual, a Magistrada condutora do 

feito, à época, às fls. 197-198, determinou que a contadoria do Juízo 

elaborasse um novo cálculo observando o v. acórdão de fls. 162-167, o 

que foi feito às fls. 199-201.Intimadas para se manifestar sobre a planilha 

de cálculo elaborada pela contadoria do juízo, às partes, respectivamente, 

manifestaram concordância às fls. 204 e 207-208. Destaca-se que, 

apesar de constar na manifestação da Autarquia que estaria concordando 

com o cálculo da exequente, este, em verdade, estava concordando com 

o cálculo apresentado pela contadoria do juízo, uma vez que já havia 

discordado dos cálculos do exequente quando apresentou exceção de 

pré-executividade e, sua intimação (fl. 206), está clara com a indicação de 

qual cálculo deveria se manifestar. Assim, de acordo com as 

considerações supra, INDEFIRO o pedido reconsideração, mantendo a r. 

sentença de fl. 212, tal como foi proferida.Destarte, EXPEÇA-SE o 

respectivo ofício requisitório. Intimem-se.Às providências.Colíder/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93575 Nr: 1755-30.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Leonilda Aparecida da Silva, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício n. 136.783.789-5, na via administrativa (10/03/2015, fl. 14), 

perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez com 

acrescido de 25%, nos termos dos artigos 43 e 45 da Lei nº 8.213/91, na 

data do laudo pericial (10/03/2016, fl. 45), devidamente atualizado. [...] 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 
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NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 25 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 105555 Nr: 1683-72.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACÓ ALVES BERNARDES, JACIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO GONÇALVES JUNIOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - 

MT., ESTELVINA JOSEFA DE ALMEIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699, João Paulo Avansini 

Carnelos - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Citação expedido, com emissão de guia de recolhimento no 

site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50540 Nr: 1274-77.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora para que informe 

nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do benefício em 

voga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção anômala.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31549 Nr: 2347-60.2004.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CUNHA MELO, CLAUDIA SENA 

CUNHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA de fls. 175 e 181, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 175-96.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fls. 111-111 verso), rejeitando aquele feito 

pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 26 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 2530-55.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fls. 123-123 verso), rejeitando aquele feito 

pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocatícios, face sua impossibilidade.4 – Por fim, verifica-se dos autos 

que a parte exequente, ainda na fase de conhecimento, constituiu nova 

advogada (fl. 46), porém, não houve determinação nos autos, para que 

retificasse sua representação da capa dos autos e, também, no Sistema 

Apolo. Razão pela qual, DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda-se 

a sobredita retificação, fazendo constar a nova procuradora, Dra. Maria 

Ercilia Cotrim Garcia Stropa.5 - Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 

26 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48873 Nr: 2664-19.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, LV, CEFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 
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FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:MT 

8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:MT 22803/O, WILSON 

ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 Autos n. 2008/233.

Código Apolo n. 48873

Vistos, etc.

Às partes dispensaram a produção de provas, conforme se observa da 

manifestação de fls. 186-197 e termo de audiência à fl. 181. Assim, 

declaro encerrada a instrução processual e, na forma do § 3º, art. 364, do 

CPC/2015, DETERMINO a intimação das partes para, querendo, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, a começar pela parte autora, apresentar 

alegações finais escritas.

Após venham os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 26 fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91839 Nr: 574-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDS, MEDS, RAQUEL MARIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos em referência, 

que se encontram à disposição na Secretaria, conforme manifestação do 

MP, informando quanto a existência, ou não, de débitos alimentares 

posteriores, juntando, se necessário, atualização de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52065 Nr: 2772-14.2009.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT, CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE LEILA LANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 72 ( 

devolução de correspondência), nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50870 Nr: 1606-44.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE TONI CRACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

ACOLHO a impugnação apresentada pela Autarquia, para HOMOLOGAR o 

cálculo por ela apresentado (fls. 113-113 verso), rejeitando aquele feito 

pela parte exequente.2 – REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 

535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de Requisição de 

Pequeno Valor), do Código de Processo Civil, examinado o que determina 

o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da Resolução n.º 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se integralmente o 

que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.3 - 

No que tange à compensação de honorários advocatícios, em que pese 

sua possibilidade no antigo art. 21 do CPC, ao qual não tem 

correspondência com o Novo Código de Processo Civil, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1402616/RS, Rel. Min. Sergio 

Kukina, Primeira Seção, DJe de 02/03/2015) que não é possível a 

compensação de honorários devidos pela parte sucumbente na ação de 

conhecimento com aqueles que lhe são devidos na ação de execução ou 

nos embargos à execução, visto que se tratam de créditos de natureza 

distinta. Razão pela qual, INDEFIRO o pleito de compensação de honorários 

advocat íc ios,  face sua impossib i l idade.4 -  In t imem-se.Às 

providências.Colíder – MT, 26 de fevereiro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 3609-88.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZIMMER - OAB:PR 

54-106

 Processo n. 3609-88.2017.811.0009 – Código n. 108652

 Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 20/03/2018, às 

16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MPE.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Colíder/MT, 14 de novembro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 107416 Nr: 2803-53.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LUNA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2806-53.2017.811.0009 – Código nº. 107416

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

Alex Luna de Andrade, onde lhe foi imputada a prática do crime previsto 

no artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma 

do art. 69 do CP.

À fl. 92/92-v, fora determinada a notificação do acusado para 

apresentação de defesa prévia, cuja qual aportou aos autos às fls. 

118/122.

 Pois bem.

Inicialmente, anoto que os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação confundem-se com o mérito e, portanto, será 

analisado no momento oportuno.

No mais, tenho que não é caso de rejeição de denúncia, tampouco o 

presente caso se amolda nas hipóteses do artigo 397 do CPP.

Ante o exposto, RECEBO a denúncia, devendo o Acusado ser CITADO e 

INTIMADO para a audiência de instrução e julgamento que designo para o 

dia 22 de março de 2018 às 13h30min.

a) INTIME-SE o acusado e as testemunhas arroladas pelas partes e 
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REQUISITEM-SE eventuais policias militares e civis arrolados;

 b) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

No mais, ante o pedido formulado pelo réu à fl. 124, dê-se imediata vista 

dos autos ao MPE para manifestação. Após conclusos.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 1369-10.2009.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DTPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 Autos n°. 1369-10.2009.811.0009 – Código n°. 50531

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Medida Protetiva formulado por DYÉSSICA 

TAYNARA PEREIRA LIMA em face de SIDNEY ALVES, partes qualificadas.

O presente procedimento refere-se, tão somente, às medidas protetivas 

pleiteadas pela vítima de violência doméstica, logo, tem cunho meramente 

civil.

Verifica-se que a vítima não foi encontrada para ser intimada, eis que 

mudou-se sem atualizar seu endereço nos autos (fl. 96).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida de forma tácita (eis que não atualizou seu endereço 

nos autos para receber as intimações) desistiu das medidas protetivas 

deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Colider/MT, 22 de novembro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, MSGDS, SCDS, 

DMP, JCDS, SMM, STNP, FVS, MCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 

10.629, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Autos nº. 3085-91.2017.811.0009 – Código nº. 107840DecisãoVistos, 

etc.DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de abril de 2018, às 

09h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus; b)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE eventuais policias militares e 

Civis arrolados como testemunhas;c)INTIMEM-SE os acusados, 

REQUISITANDO-SE a condução dos que estiverem presos, para que 

compareçam à audiência ora designada e ainda para serem 

interrogados;d)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e as Defesas.Às 

p r o v i d ê n c i a s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e d i n d o - s e  o 

necessárioColíder/MT, 02 de março de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2455-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 2455-06.2015.811.0009 – Código nº. 94629

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, registro que por força do artigo 41 da Lei 11.340/2006, não há 

como conceder ao réu o benefício da suspensão condicional do processo, 

pois referido artigo veda expressamente a aplicação dos institutos 

despenalizadores da Lei 9.099/95, em crimes praticados com violência 

doméstica e familiar, como o caso dos autos, não prosperando o 

argumento defensivo de que tal preceito normativo é inconstitucional, haja 

vista que o STF já decidiu pela constitucionalidade do artigo supra.

Nesse sentido:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O 

preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática 

delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia 

contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI 

Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa 

prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, 

ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o 

afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei 

nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher. (HC 

106212, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

24/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2011 

PUBLIC 13-06-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00521 RT v. 100, n. 910, 2011, 

p. 307-327). Grifei.

 Outrossim, anoto que os demais argumentos lançados pela defesa do réu 

em sua resposta acusação demanda análise aprofundada o que entendo 

não ser o momento processual adequado para sua verificação, vez que 

estar-se-ia antecipando o mérito.

Posto isso, não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE 

eventuais policias militares e Civis arrolados como testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 50317 Nr: 1040-95.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, HOMAX 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, REGIANE 

RODRIGUES DE FREITAS - OAB:OAB/MT 13.101

 Autos nº. 1040-95.2009.811.0009 – Código nº. 50317

Despacho

Vistos, etc.

1) Em relação aos objetos apreendidos às fls. 106/109, com exceção dos 

itens 1 e 33, que deverão ser destruídos, e ainda as armas de fogo, 
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munições e acessórios/apetrechos relacionados a armas de fogo, que 

deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, conforme 

determinado à fl. 486, os demais, por não ter qualquer ligação com os 

crimes apurados neste feito, nem notícias de que são de origem ilícita, 

deverão ser restituídos ao réu Milton do Nascimento Carlos.

2) Intime-o para que, em 10 (dez) dias, promova a retirada dos referidos 

objetos, salientando que a inércia importará, desde já, na perda dos 

objetos em favor da União, devendo, neste caso, a serventia adotar as 

providências necessárias para destruição dos mesmos.

3) Após, não havendo pendências, arquive-se.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 2601-18.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY BELILA BERNADELLI, LUIZ HENRIQUE 

DE OLIVEIRA, JÚNIOR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a 

Justiça Pública move contra JÚNIOR ALVES DA SILVA, LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA e JHONY BELILA BERNADELLI, qualificados nos autos, para o 

fim de ABSOLVER os acusados da imputação a que se sujeitaram nestes 

autos, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.Às 

comunicações de praxe.Face a absolvição ficam os acusados isentos das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 26 

de fevereiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96789 Nr: 3709-14.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a 

Justiça Pública move contra SIDNEI LOPES DA SILVA para o fim de 

ABSOLVÊ-LO das imputações a que se sujeitou nestes autos, nos termos 

do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Às comunicações 

de praxe.Diante da absolvição deixo de condenar o acusado nas custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de fevereiro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 1454-25.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELTON EVANDRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53553/SP

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE, para 

nos termos de Correição n. 207/2017, bem como nos termos do item 2.10.1 

da CNGC, no prazo de vinte e quatro (24) horas proceda a devolução dos 

autos na Secretaria da Terceira Vara de Colider/MT, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94285 Nr: 2245-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT 13534

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, manifesta na denúncia, para o 

fim de:1)CONDENAR o réu CLAUDEMIR DE CARVALHO à pena de 08 (oito) 

meses e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão 

simples, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 150, §1º, 

ambos do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, II, 

“f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei 

11.340/2006. 2)O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, 

em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.3)O 

acusado não faz jus à substituição de pena, vez que o crime foi praticado 

com emprego de violência e grave ameaça contra pessoa.4)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que é mais prejudicial ao réu do que a pena ora aplicada, 

considerando o tempo mínimo de suspensão.5)Condeno-o no pagamento 

das custas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107552 Nr: 2877-10.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de 

CONDENAR o réu ALISSON MORAES à pena de 07 (sete) anos de 

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 

10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.I)O valor do dia-multa, ante a 

ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação 

econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a 

dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos 

devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do 

Código Penal;II)Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de 

Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de 

cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios 

previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão 

provisória do réu.Compulsando os autos, verifico que o réu encontra-se 

preso desde o dia 04 de agosto de 2017 (fl. 05), portanto, até a presente 

data devem ser computados 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de 

prisão provisória.Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao 

sentenciado o cumprimento de 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 07 

(sete) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.Portanto, o 

regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO em atenção ao 

disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal..Às providências. Expeça-se 

o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

26 de fevereiro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO MARCOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA OAB - SP0347846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000886-79.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: QUATRO MARCOS LTDA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos etc. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que a demora para proferir decisão no presente feito se 

justifica pela inconsistência do Sistema Pje quanto à organização dos 

andamentos processuais em suas respectivas pastas. Trata-se de ação 

pelo rito ordinário cumulado com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

QUATRO MARCOS LTDA, em face de SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA, ambos devidamente qualificados. Almeja a requerente 

a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para que seja 

suspensa a exigibilidade dos créditos pleiteados pela Requerida, os quais 

são oriundos do Auto de Infração de nº 109877/2007. É o relatório. 

Decido. De início, o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência 

para julgar ações cujo o valor da causa não exceda o limite máximo 

previsto na Lei de 60 salários mínimos. Prediz o art. 2º da Lei 12.153/2009: 

“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial 

majoritário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA 

CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. VALOR 

DEVE SER COMPATÍVEL COM O RITO ESCOLHIDO. VALOR INFERIOR A 

SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL. (...) 2. Apesar ter sido oportunizado à parte a emenda à inicial, 

insistiu a mesma em atribuir à causa o valor abaixo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, o qual se coaduna com o rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Federais. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 

01009278820144020000, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 

18.12.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 010668120144020000, Rel. 

Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 25.11.2014). 3. Se o valor da 

ação ordinária é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos 

previstos no artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, aliado à circunstância de a 

demanda não se encontrar no rol das exceções a essa regra, deve ser 

reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial Federal (STJ, 2ª 

Turma, AgRg no REsp 1.480.955, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 

DJE 28.10.2014; STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 1.468.023, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJE 28.11.2014). 4. Não há que se falar em oportunizar à 

agravante prazo para nova emenda à inicial, posto que já lhe foi conferida 

a chance de adequar o valor da causa ao rito eleito. 5. Agravo de 

instrumento não provido. (AG nº 201500000061925/RJ, 5ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Ricardo Perlingeiro. j. 24.09.2015). 

De rigor, de acordo com art. 2.º, § 4.º, da Lei diretriz n.º 12.153/2009, “no 

foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”. O que torna este Juízo comum, malgrado o 

nomem iuris atribuído à ação, sendo perfeitamente factível no Juizado 

Especial da Fazenda Pública competente a análise de providências 

cautelares e antecipatórias, nos termos do art. 3.º da aludida Lei de 

regência. Convém acentuar que o autor atribuiu ao valor da causa à monta 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Valor este inferior ao limite de 60 

salários-mínimos, como também, endereçou a exordial à Vara da Fazenda 

Pública do Foro da Comarca de Colíder. Ante o exposto, declaro este Juízo 

comum da Segunda Vara incompetente para processar e julgar a causa. 

Por conseguinte, declino a competência em favor do Juizado Especial 

desta comarca, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de janeiro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

100222-44.2018.8.11.0009; Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA ME 

Parte Autor: AGUIAR LOURENÇO BOSSA Parte Ré: MARILENE FERREIRA 

DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de março 

de 2018, 13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 05 de março de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002300-15.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOSE HENRIQUE 

DONINI Parte Ré: REQUERIDO: ANGELI VIDROS LTDA . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 22 de março de 2018 às 

16h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 23 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010430-06.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO RENATO PEREGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010430-06.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: 

FRANCIANO RENATO PEREGO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR a parte 

executada, na pessoa do (a) advogado (a), para pagar em 15 (quinze) 

dias o valor reclamado, R$19.671,35 (dezenove mil, seiscentos e setenta 

e um reais e trinta e cinco centavos) a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado – ID. 9539278 

sob pena de penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem como, se a 

parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no 

mesmo prazo. Tudo em conformidade com a r. decisão Id. 11105057 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 3861-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491-B

 Vistos.

 Ante o cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo de origem com nossas homenagens e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47047 Nr: 841-10.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ROBSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGUMELO DO SOL AGARICUS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a intimar os advogados das partes, autora e 

requerida, para tomarem ciência dos termos do r. despacho de fls. 195, a 

seguir transcrito: "Vistos em correição. Pedido de p. 189 no sentido 

levantamento no sistema RENAJUD sobre o bloqueio do veículo placa 

DPA-6006, que defiro, conforme já determinado nos autos à p. 168. Segue 

comprovante de remoção de restrição requisitada no sistema RENAJUD, 

que determino seja juntado nos autos. Aproveitando o ensejo, com fins de 

cumprir integralmente a ordem já exarada à p. 168 e evitar futuros 

desarquivamentos com este fito, desde já segue o comprovante de 

remoção de restrições dos demais veículos bloqueados neste processo 

através do sistema RENAJUD. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, 

retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se."

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 001/2018 GAB.

Dispõe sobre a prorrogação de correição ordinária na 2ª Vara Cível e 

Criminal na Comarca de Comodoro-MT.

 O Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM. Juiz 

de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro-MT, 

no uso de suas atribuições legais, e

 CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da CNGC/MT – Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça;

 CONSIDERANDO ser poder-dever de o magistrado zelar pelo devido 

andamento dos feitos sob sua jurisdição;

 CONSIDERANDO que a CNGC/MT dispõe acerca da obrigatoriedade de 

realização anual de correição ordinária ou inventário de forma intercalada;

 CONSIDERANDO que a CNGC/MT admite a possibilidade de prorrogação 

de correição ordinária anual;

 RESOLVE

 Art. 1º. – PRORROGAR a Portaria nº 008/2017, que instalou a Correição 

Ordinária Anual na 2ª Vara Cível e Criminal, bem como no juizado especial 

e CEJUSCC todos da Comarca de Comodoro/MT, designando-se o período 

de 09/03/2018 a 09/04/2018.

 Art. 2º. – RATIFICAR as demais normas estabelecidas na Portaria nº 

008/2017, as quais permanecem em vigor na forma em que foram 

publicadas, pelo período mencionado no artigo anterior.

 Art. 3º. – FIXE cópia desta portaria no átrio do Fórum, e em local visível na 

Secretaria da 2ª Vara e do Juizado Especial.

 Publique-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, ao Ministério Público local, à 

Ordem dos Advogados do Brasil subseção local, ao Delegado de Polícia 

local, e ao Juiz Diretor do Foro, para ciência.

P.R.I.C.

Comodoro – MT, 05 de março de 2018.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 2063-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Vistos em Correição.

Determino o arquivamento do feito.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39877 Nr: 895-20.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F N MACEDO TRANSPORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:3384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

Transitada em julgado a sentença prolatada nestes autos, as partes 

informam que houve acordo extrajudicial, no entanto não juntam aos autos 

o referido acordo, em que pese haver manifestação de ambas as partes 

quanto a existência do mesmo.

Intimadas a se manifestarem quanto aos valores depositados em juízo, a 

parte autora manifestou-se requerendo o levantamento integral dos 

valores e informou dados bancários, a parte requerida, devidamente 

intimada, nada requereu.

Tendo em vista o transito em julgado da sentença de fls. 270/278 que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, bem como, a 

manifestação das partes, tenho que os valores depositados em juízo 

pertencem à parte autora, desta feita, determino o levantamento dos 

valores depositados em juízo, por meio de alvará judicial, em favor da 

parte autora.

Após, autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38572 Nr: 3271-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA DA SILVA SANTOS, LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE QUEIROZ, BEATRIZ 

CORRÊA SANTOS QUEIROZ, VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA, 

ELAINE CORONEL, JOVERCI DUARTE DA SILVA, ROBERTO BRAGA DOS 

SANTOS, ADÃO FLORES, JOSÉ ALAIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação as partes recorrida apesar de 

devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme 

certidão de fls. 223.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 6734-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCIA RESENDE DE SOUZA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA SOARES, WESLEY COSTA DA SILVA, ALLAN 

DIEGO DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 1. Retornando as cartas precatórias, intimem-se as partes para que 

apresentem as alegações finais.

2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34150 Nr: 2335-22.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Vistos.

Em vista da petição de fls. 414, em que a requerente alega divergência 

entre o valor informado pelo perito e os valores depositados em juízo, 

determino seja certificado pela secretaria o saldo depositado nos autos, 

bem como, após a certificação do valor seja intimado o perito para no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar a divergência apontada pela parte.

Deixo de apreciar a petição de fls. 441/446, uma vez que intempestiva, 

conforme certidão de fls. 447.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63875 Nr: 2032-03.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MICHELE MARIE DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9439-A, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

 1. Homologo o pedido de desistência da prova testemunhal e da prova 

pericial.

 2. Intime-se o embargado para que, em 15 dias, se manifeste acerca das 

petições de fls. 530 a 544 e da petição de fls. 602/604.

3. Decorrido o prazo, autos conclusos para apreciação dos pedidos de 

fls. 530, 584 e 602.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103878 Nr: 2597-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA FLOR VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102433 Nr: 2031-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPOS DE JULIO, WAGNER LAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29335 Nr: 424-09.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO VILARGA GONÇALVES, CLAUDIO 

VALENTIM DA SILVA, MARIA MOURA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Solicite-se do Sistema Prisional de Vilhena/RO o recambiamento do réu 

Rosalino Vilarga Gonçalves para esta comarca de Comodoro/MT, com 

urgência, vez que se trata de preso desta localidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34501 Nr: 2685-10.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES URBANSKI FERNANDES, NELIDA 

SAPIAGINSKI, VALDEMAR SAPIAAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 139 nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para patrocinar os interesso de Lourdes Urbanski Fernandes, devendo 

ser aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa tão logo 

um membro da DPE volte a atuar na comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 3129-09.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILSON JOSE DE OLIVEIRA, MATIAS NERES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a)Dra. Edilamar Aparecida Rampanelli, OAB/MT 

12200-B, para devolução dos autos nº 3129-09.2011.811.0046, Protocolo 

38431, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117185 Nr: 816-31.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de ref: 10 foi apresentada com apenas 1 folha. 

Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para requerer o que de 

direito, complementando o que seria peticionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 2354-28.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ANTÔNIO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT-6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Intimar as partes para manifestarem, no prazo legal, quanto a decisão 

proferida no Agravo de Instrumento nº 1001558-17.2017.8.11.0000, 

juntada as fls. 967/969 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104743 Nr: 2986-10.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORICE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso. Assim, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

a parte vencedora para, no prazo de 15 dias, se manifeste nos presentes 

autos. Decorrido tal prazo se manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88004 Nr: 1515-90.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS AVILA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR – 

REGES, mantenedora da FACULDADE AVEC - ASSOCIAÇÃO VILHENENSE 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:, 

GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1.733/RO

 Impulsiono estes autos, com o fim de intimar a(s) parte(s) do retorno dos 

autos para 1ª Instância a fim de requerer(em) o que de direito, em 30 dias. 

Na inércia o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102989 Nr: 2222-24.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON RIBEIRO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício AUXÍLIO DOENÇA, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito. O auxílio-doença será devido por 01 ano a contar da publicação da 

sentença. Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a 

autarquia ré já tenha feito. O teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Ivanilson Ribeiro Messias 2. Benefício concedido: Auxílio-Doença 3. Data 

do início do benefício: 31/12/2016 4. Renda mensal inicial: 91% do 

benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tinha sido implantado). Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do requerimento administrativo indeferido, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 826-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN - PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691-A, 

advogada do Banco do Brasil, conforme segue: "Certifico que decorreu o 

prazo de 15 dias, sem qualquer manifestação do requerido. Assim, na 

forma do artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o feito a fim 

de intimar o interessado Banco do Brasil S/A para requerer o que entender 

de direito, em 5 dias, sob pena de arquivamento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 6419-22.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Denunciado: SAMUEL ROSA DA SILVAAutor: O MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSONúmero único: 6419-22.2017.811.0046Código 

112651.Vistos.1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, 

pois a defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a 

tese defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 14h30min, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.3 – 

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. 4 – Expeça-se 

carta precatória oitiva das testemunhas que possuem domicilio em 

Vilhena/RO.5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.6 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3587 Nr: 3512-60.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE OLIVEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

No que tange ao pedido formulado pela defesa para a apresentação das 

razões recursais na Superior Instância, nos termos do art. 600, §4º, do 

CPP, deixo de aprecia-lo, uma vez que tal faculdade ao réu cabe apenas 

na interposição de recurso de apelação.

Saliento que consoante o artigo 581, IV do Código de Processo Penal 

caberá recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu.

Intime-se o procurador do réu via DJe para que apresente as razões do 

recurso cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80933 Nr: 3519-37.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB, WCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:20.849-O

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento do réu Wesley Coutinho de Lara acerca da 

realização de perícia médica para fins de auferir a suposta 

responsabilidade civil por erro médico NOMEIO perito judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr. Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária.

Arbitro os honorários periciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

tendo em vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT.

 Intime-se o requerido para que deposite em juízo, o valor correspondente 

aos honorários no prazo de 10 (dez) dias anteriores àquela, fazendo 

constar da intimação que a pericia em comento realizar-se-á apenas 

mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao(à) perito(a) 

apenas 50% (cinquenta por cento) do valor antes da realização da perícia 

em questão.

 INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do CPC.

Após realização do pagamento da perícia, autos conclusos para 

designação de data para a citada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 660-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consplan Empreendimentos Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84770 Nr: 571-88.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FRANCISCA BELLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, 

fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso. 

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da 

ação, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária estipulados no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou 

versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado.Deverá ainda 

a autarquia previdenciária informar nos autos o cumprimento da decisão 

que antecipou a tutela.Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: Ivone Francisca Bellan 2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade3.Data do início do benefício: 

02/20164.Renda mensal inicial: 100% do benefício.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos 

voluntários, certifique-se e, nada havendo, arquive-se, eis que inexigível o 

reexame necessário da sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29334 Nr: 423-24.2009.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZAN MADEIREIRA ZAMBAN LTDA- ME, ZENOR 

ZAMBAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, HELIO 

RODRIGUES, JOILSON DUARTE DA SILVA, LUIZ AGUIAR DE SOUZA, JAIR 

GOMES DOS SANTOS, JOSE SANCHO OLIVEIRA NETO, E OUTROS, 
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OZEIAS RODRIGUES BRITO, JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES 

DE BENS, DAVID ROBSON CAMARGO OLUBI, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DA MATA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Vicente Montano 

Scaravelli - OAB:3933, REJANE MARA CASTIGLIONI A SCARAVELLI - 

OAB:5363MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autores) a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 550-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LAQUINI CISCONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N, ESPÓLIO 

DE CELSO FERREIRA PENSO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18.673-A/MT

 1) Proceda-se à atualização na capa dos autos para constar no polo 

passivo o espólio de Celso Ferreira Penso.

2) Indefiro o pedido de redesignação da presente solenidade afinal a parte 

autora não solicitou o depoimento pessoal da parte requerida.

3) Determino a expedição da cartas precatória solicitada às fls. 572/574 

apenas em relação à testemunha FERNANDES DE PAULA NETO, vez que 

sua qualificação se encontra correta às fls. 522 dos autos, porém indefiro 

em relação à testemunha LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS, afinal às fls. 

522 não consta sua qualificação e nem às fls. 574.

 Em que pese a douta advogada ter solicitado prazo para juntar tal 

endereço, tenho que o prazo já se encontra precluso.

 4) Em que pese já ter sido deferido prazo anteriormente para 

regularização da representação processual (fls. 541) defiro prazo de 15 

dias para juntada da procuração da requerida Celia de Carvalho Ferreira 

Penço.

5)

 6) Com o retorno das cartas precatórias, intimem-se as partes para 

apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87046 Nr: 1234-37.2016.811.0046

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINHO ANTONIO CANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOR JÚNIOR, CASSIANO 

JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, JOSÉ VALNIR TEXEIRA - OAB:3624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso. Assim, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

a parte vencedora para, no prazo de 15 dias, se manifeste nos presentes 

autos. Decorrido tal prazo se manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Certifique-se a secretaria a existência de procuração em favor da 

advogada peticionante de fls. 276/278, havendo procuração, autos 

conclusos para deliberação, em não havendo, intime-se a parte autora 

para que querendo, junte aos autos procuração da advogada.

Certifique-se quanto à tempestividade da petição de fls. 231/274.

Indefiro o pedido de fls. 275, com fulcro no artigo 77, inciso III do CPC, uma 

vez que tal constatação não tem nexo com a presente demanda.

Verifica-se que já foi determinada a realização de perícia requerida pela 

autora sendo que encontra-se pendente de recolhimento de honorários 

periciais pela parte autora, desta feita, determino seja intimada a parte 

autora para que realize o pagamento dos honorários periciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80295 Nr: 3306-31.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo, sem que o requerido apresentasse 

defesa. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para se 

manifestar nos autos, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96859 Nr: 5180-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO, CLEIDE LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que os requeridos 

apresentassem embargos. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o 

promovente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105835 Nr: 3487-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N M DE ALMEIDA TRANSPORTE ME, NEREIDE 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 11 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a requerente para que decline o novo 

endereço do réu, em 5 dias, ou se manifeste sobre o teor do mandado 

jungido ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93928 Nr: 3824-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GOES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que negativo o 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114543 Nr: 7206-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGURO 

ALIANÇA DP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Impulsiono o feito a fim de intimar a exequente para se manifestar em 

relação à impugnação de ref: 9, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75467 Nr: 1359-39.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO-PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso. Assim, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifeste nos presentes 

autos. Decorrido tal prazo se manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78803 Nr: 2713-02.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SOARES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A.M. Folini – ME, nome fantasia MUNDIAL 

EDITORA (E.M.L)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para requerer o que 

entender de direito, em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18388 Nr: 3025-27.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA DE SOUZA, LEILA AGUETONI, LEILA 

MONTORIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PASSOS CARDOSO, CLAUDINO 

FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, MAGRÍCOLA S.A., WANDER ARENA 

DA COSTA, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, ANTONIO GONTIJO 

COSTA, HONORIO PIMENTEL DE ALENCAR, ANTONIA CÉLIA BARCELOS 

DE ALENCAR, LILIANA APARECIDA CUIABA MEDEIROS ARENA DA 

COSTA, PÉRICLES CORREA CARDOSO, AFONSO BARREIROS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE - OAB:7705/MT, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Intimar a parte requerida para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, devendo ainda, no prazo legal, comprovar nos autos a 

distribuição.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 492-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILDO GOMES DA SILVA, Cpf: 

81153228149, Rg: 984690, Filiação: Antonia Gomes da Silva e Jamil 

Gomes da Silva, data de nascimento: 25/06/1976, brasileiro(a), natural de 

Pedro Gomes-MS, convivente, operador de maquinas, Telefone 65 

9601-7025. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado RONILDO GOMES DA 

SILVA, pela prática do delito de ameaça, tipificado no art. 147, caput do 

Código Penal.O crime de ameaça possui pena de detenção de 01 (um) a 

06 (seis) meses ou multa.Tendo por fundamento o artigo 59 do Código 

Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da conduta. Quanto aos 

antecedentes não se verifica nenhum registro nos autos, pelo que, é tida 

como medida favorável com relação ao acusado. Quanto à conduta social 

não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o 

acusado pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Quanto aos motivos da prática 

do delito, o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, tendo 

em vista que de acordo com as informações prestadas aos autos, a vítima 

foi ameaçada em razão de um desentendimento. Quanto às circunstâncias 

elas foram as normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram 

as normais. Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser 

considerado reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias 

judiciais são em sua totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo 

legal previsto para o delito, isto é, 01 (um) mês de detenção.Não estão 

presentes no caso nenhuma circunstância agravante ou atenuante. Nos 

autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão 

pela qual deixo de considerá-las.Sendo assim, torno definitiva a pena de 

em 01 (um) mês de detenção. Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a 

substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso 

concreto, que foi um caso isolado na vida do acusado, com fundamento 

no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de 

serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos.Nesse 

sentido:HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA 

RESTRITIVA DE DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL 

ORIGINÁRIO. ART. 44, I, DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE 

OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA 

PERMUTA. PRECEDENTE DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 

1. Constatando-se que a sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e 

que se cuida da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 

3.688/41. Vias de fato, infração de natureza menos grave, possível e 

socialmente recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de 
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cestas básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 

previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL - LEI 

MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA 

DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO APLICAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA FASE DA 

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - SUBSTITUIÇÃO DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO 

EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI MARIA DA 

PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 

legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. O arbitramento em sentença 

criminal de indenização mínima pelos danos causados pela infração 

somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos 

danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. (Apelação nº 

76667/2011, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 

06.12.2011, unânime, DJe 18.01.2012).Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da 

lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

expeça-se guia de execução definitiva do condenadoc) Em cumprimento 

ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) 

oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este 

decisório.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 23 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102559 Nr: 2069-88.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 Intimação: Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por DEBORAH DA SILVA 

SANTOS, qualificada nos autos, em face de ADÃO JANUÁRIO DOS 

SANTOS.

Decisão que decretou a prisão do executado de fls. 55.

O executado apresentou justificativa com pedido de revogação da prisão, 

alegando que efetuou o pagamento parcial da pensão no montante de R$ 

1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) em virtude da modificação de sua 

capacidade econômica, requerendo o parcelamento do valor, designação 

de audiência de conciliação e que seja acolhida a justificação.

Decido.

Dispõe o artigo 528, §7º do Código de Processo Civil:

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Dispõe a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 309: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 

é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

ação e as que vencerem no curso do processo.

Ora, afastar o decreto prisional com o pagamento das três últimas 

parcelas anteriores a sua citação, é premiar e incentivar a má-fé daquele 

que se esquiva de cumprir a obrigação de prestar alimentos.

 Dessa forma, não há de se falar de revogação do mandado de prisão 

ante ao pagamento realizado.

Ademais, a alegação de impossibilidade de pagamento deve ser objeto de 

ação revisional de alimentos, não servindo como justificativa hábil para a 

não decretação da prisão em ação de alimentos.

Assim, não acolho a justificativa apresentada.

 Deixo de designar audiência de conciliação em razão dos motivos acima 

alinhavados, bem como de deixo de analisar os pedidos às fls. 61/64, 

tendo em vista que os referidos petitórios de revisional devem ser 

propostos em autos apartados.

Intime-se a parte autora e o executado acerca desta decisão, por meio 

dos seus respectivos procuradores constituídos nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90633 Nr: 2399-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação anterior, certificando que o endereço apresentado na 

petição de ref: 29 (rua das itaubas) é o mesmo do mandado infrutífero de 

ref: 17, mudando apenas que este é mais específico (consta que é com a 

esquina da rua Amazonas e o informado pelo autor à ref: 29 é genérico 

(menciona apenas a rua). Infomo que não foi realizada diligência no 

endereço informado na inicial. Diante disso, impulsiono o feito a fim de 

intimar o exequente para manifestar, em 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96739 Nr: 5140-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DA SILVA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVAN DA SILVA ARANHA, Filiação: 

Eliane da Silva e Ivanio Aranha, data de nascimento: 25/04/1998, 

brasileiro(a), natural de Comodoro-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia, para o 

fim de condenar o acusado EDVAN DA SILVA ARANHA, epíteto “Buiu”, já 

qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, 

do Código Penal e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Da aplicação da pena - Crime de RouboCircunstâncias 

Judiciais (art. 59 do Código Penal)O delito de roubo possui pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.Analisadas as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com a culpabilidade 

normal à espécie; possui bons antecedentes; a conduta social não pode 

ser aferida, assim como sua personalidade; o motivo foi a obtenção de 

lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; a circunstância do crime 

serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; as 

conseqüências foram as próprias do crime cometido; e não há que se 

falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime. 

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em quatro anos de 

reclusão.Concorre a atenuante da confissão e a atenuante da 

menoridade, já que o acusado possuía menos de 21 anos na data dos 

fatos, entretanto deixo de considera-la em razão da aplicação da pena em 

seu mínimo legal.Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. 

Não há causas de diminuição, porém se encontram presentes as causas 

de aumento previstas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, razão pela 

qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 5 anos e 4 meses de 

reclusão. Da multaQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas 

na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena 

de multa em 13 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do 

réu, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.Lanço, para 

justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada 

para o cálculo da pena privativa de liberdade, aumentando a pena devido 

às causas de aumento.Da aplicação da pena - Crime de corrupção de 

menorO delito de corrupção e menor descrito no artigo 244-B, do ECA, 

possui pena de reclusão de 1 (um) anos a 4 (quatro) anos.Tendo por 

fundamento as circunstâncias judiciais já analisadas anteriormente, 

estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 ano de 

reclusão.Concorre a atenuante da confissão e a atenuante da 

menoridade, já que o acusado possuía menos de 21 anos na data dos 

fatos, entretanto deixo de considera-la em razão da aplicação da pena em 

seu mínimo legal.Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou 

diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Sendo assim, torno 

definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.Do Concurso Material Em 

razão do concurso material previsto no art. 69, CP, aplico cumulativamente 

as penas:- 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa;- 01 ano de 

reclusão;Totalizando 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 

dias-multa.Pena definitiva.Desta feita, considerando o concurso material 

de infrações, condeno o réu EDVAN DA SILVA ARANHA, epíteto “Buiu” à 

pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. 

Da Detração.Verifica-se que o artigo 1º da Lei 12.736/2012 trouxe para o 

juízo de conhecimento, no momento da sentença condenatória, a detração, 

ou seja, a qual deve ser feita para a fixação do regime inicial da pena. 

Senão vejamos:1º A detração deverá ser considerada pelo juiz que 

proferir a sentença condenatória, nos termos desta Lei.Insta consignar 

que no presente caso o sentenciado foi preso em virtude da decretação 

da prisão preventiva em 16/11/2016, permanecendo preso até o dia 

22/02/2017. Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou 

preso por 03 (três) meses e 07 (sete) dias, restando cumprir 06 (cinco) 

anos e 23 (vinte e três) dias. Da Impossibilidade da Substituição da 

Pena.Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por 

pena restritiva de direitos, pois os delitos foram cometidos mediante grave 

ameaça.Do Regime inicial de cumprimento de penaNos termos do art. 33, 

§2º, alínea “b” do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento de 

pena será o semiaberto.O acusado poderá recorrer em liberdade, vez que 

se encontra solto e não surgiram novos fatos que recomendassem a 

prisão.Após o trânsito em julgado, lancem o nome dos réus no rol de 

culpados.Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, 

Justiça Eleitoral, e demais órgãos competentes.Isento os réus do 

pagamento das despesas processuais.Expeça-se Carta de Guia, e o que 

mais for necessário.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 23 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62755 Nr: 857-71.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em vista que o réu foi 

devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso e se 

manteve inerte, CERTIFICO tal situação e impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido mandado 

para intimar o réu a constituir advogado no feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena dos autos serem remetidos à Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 Vistos.

Verifico que os acusados GILMAR FANSCISCO VALJÃO e JOSÉ CARLOS 

VALJÃO possuem procurador nos autos, que se manifestou na fase do 

art. 422 do Código de Processo Penal.

Considerando que não há certidão nos autos de que o causídico foi 

intimado para a sessão de julgamento de júri, bem como a manifestação 

ministerial de fls. 373/374 pela redesignação do júri, DESIGNO PARA 

SESSÃO DE JULGAMENTO DE JÚRI para data de 27 de março de 2018, às 

08:00 horas.

Nomeio para fazer a defesa do denunciado LUIZ FRANCISCO VALJÃO os 

Doutores Lucas Alberto Tostes Correa e Thaiane Blanch Benites como 

defensores dativos. Ressalto que a atuação dos doutos advogados será 

pro bono.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se os réus e as testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90778 Nr: 2463-32.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JZ, JZF, JGZF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVENIL MARIO FIGUEIREDO, Cpf: 

77536339100, Filiação: Leonarda Maria da Silva Figueiredo e José 

Benedito de Figueiredo, Telefone 65996898846. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Em razão desses fatos, e por tudo o mais que nos autos 

constam, com fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança 
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e do Adolescente e a parte final do art. 1.109 do Código de Processo Civil 

e em consonância com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e defiro a guarda à autora, sendo o requerido condenado ao 

pagamento de alimentos, conforme solicitado na inicial, ou seja, pensão 

alimentícia, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, sem prejuízo da incidência sobre o sobre 13º (décimo terceiro) 

salário, férias, horas extras, adicionais, valor esse que deverá ser 

depositado ou transferido, até o dia 10 (dez) de cada mês, na Conta 

Poupança nº 568163, Agência nº 0805, Banco Sicredi, em nome da 

genitora dos menores autores, acrescido de 50% (cinquenta por centos) 

dos gastos extraordinários com saúde, vestuário e gastos escolares 

Lavre-se o termo de guarda definitiva. Sem custas.Intime-se o defensor 

dativo e o MPE. Transitado em julgado, autos ao 

arquivo.Cumpra-se.Comodoro, 5 de fevereiro de 2018.Marcelo Sousa Melo 

Bento de ResendeJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 22 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 3689-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT SABAH MARINHO DA SILVA, ADRIANA 

RAQUEL TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BETT SABAH MARINHO DA SILVA, Cpf: 

61851620249, Rg: 2144025, Filiação: Ruth da Silva Marinho e Gerson 

Marinho da Silva, data de nascimento: 20/03/1978, brasileiro(a), natural de 

Campina Grande-PB, casado(a), Telefone 6684098400. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de 

Dano ao erário proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso 

em Face de Bett Sabah Marinho da Silva, inscrita no RG nº 2144025 

SSP/PB e CPF/MF nº 618.516.202-49 e Adriana Raquel Tavares, 

devidamente qualificada nos autos, sob a alegação de concessão/doação, 

irregular, dos medicamentos denominados Cefalotina Sódica 1G, atadura 

de crepe 20 cm e Metildopa 500 mg à Unidade Hospital de Ministro 

Andreazza/RO, com pedido de julgamento procedente da ação para 

condenar às rés no dever solidário de ressarcimento integral dos danos 

causados ao erário, no montante de R$ 4.121,25 (quatro mil cento e vinte 

e um reais e cinco centavos_ (cálculo efetuado em 01.09.2016).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido ministerial de fls.123. 

Cite-se a requerida Bett Sabah Marinho da Silva por edital, para que 

responda a presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se 

quiser,conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos 

artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para 

que oferte a competente defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 22 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 429-21.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autor) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida acerca do despacho 

abaixo transcrito:

"Vistos. Verifico que os acusados GILMAR FANSCISCO VALJÃO e JOSÉ 

CARLOS VALJÃO possuem procurador nos autos, que se manifestou na 

fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Considerando que não há 

certidão nos autos de que o causídico foi intimado para a sessão de 

julgamento de júri, bem como a manifestação ministerial de fls. 373/374 

pela redesignação do júri, DESIGNO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE 

JÚRI para data de 27 de março de 2018, às 08:00 horas. Nomeio para 

fazer a defesa do denunciado LUIZ FRANCISCO VALJÃO os Doutores 

Lucas Alberto Tostes Correa e Thaiane Blanch Benites como defensores 

dativos. Ressalto que a atuação dos doutos advogados será pro bono. 

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Intimem-se os réus e as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69320 Nr: 2528-95.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VICENTE VALADARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, SAMANTHA 

MONTEIRO DE CARVALHO BITTENCOURT - OAB:147921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14610/O

 Na forma da decisão de folha 889, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17006 Nr: 2007-68.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDIVALDO ANTONIO DOS SANTOS, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme documento de folha 120 o valor foi transferido 

para a conta unica do Tesouro nacionalem ago/2017, portanto, não 

encontra-se a disposição do Juízo, impossibilitando o ato requestado pela 

parte. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar novamente a parte para 

requerer o que entender de direito, em 5 dias. Na inércia o feito será 

arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22952 Nr: 452-45.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES JOSÉ DA SILVA, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme documento de folha 126 o valor foi transferido 

para a conta unica do Tesouro nacional, em ago/2017, portanto, não 

encontra-se a disposição do Juízo, impossibilitando o ato requestado pela 

parte. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar novamente a parte para 

requerer o que entender de direito, em 5 dias. Na inércia o feito será 

arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16668 Nr: 1686-33.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme documento de folha 125 o valor foi transferido 

para a conta unica do Tesouro nacionalem ago/2017, portanto, não 

encontra-se a disposição do Juízo, impossibilitando o ato requestado pela 

parte. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar novamente a parte para 

requerer o que entender de direito, em 5 dias. Na inércia o feito será 

arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FRANCISCO VALJÃO, Filiação: 

José Francisco Valjào e de Laura Maria da Silva, data de nascimento: 

13/12/1942, brasileiro(a), natural de Canhotinho-PE, convivente, servente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, para que compareça 

perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado, no dia 27/03/2018, às 08h00min, a fim de ser submetido a 

julgamento, nos autos do processo supramencionado, na conformidade do 

despacho abaixo transcrito.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de JOSÉ CARLOS VALJÃO, GILMAR 

FRANCISCO VALJÃO E LUIZ FRANCISCO VALJÃO, como incursos nas 

penas dos artigos 129, §1º, inc. I e 121, "caput" c/c o art. 29, "caput", 

todos do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos.Verifico que os acusados GILMAR FANSCISCO 

VALJÃO e JOSÉ CARLOS VALJÃO possuem procurador nos autos, que 

se manifestou na fase do art. 422 do Código de Processo 

Penal.Considerando que não há certidão nos autos de que o causídico foi 

intimado para a sessão de julgamento de júri, bem como a manifestação 

ministerial de fls. 373/374 pela redesignação do júri, DESIGNO PARA 

SESSÃO DE JULGAMENTO DE JÚRI para data de 27 de março de 2018, às 

08:00 horas.Nomeio para fazer a defesa do denunciado LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO os Doutores Lucas Alberto Tostes Correa e Thaiane Blanch 

Benites como defensores dativos. Ressalto que a atuação dos doutos 

advogados será pro bono.Intimem-se o Ministério Público e a 

Defesa.Intimem-se os réus e as testemunhas arroladas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 26 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 7043-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G DA SILVA ME, JOSE GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte executada ou para se manifestar em relação ao 

mandado de ref: 19, em 5 dias, haja vista que negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115252 Nr: 7490-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR FERNANDES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
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VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte ré, em 5 dias, haja vista que negativo o mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62660 Nr: 755-49.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CORREIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

843,93 (Oitocentos e quarenta e três reais, noventa e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 14/15. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 470,93 (quatrocentos e setenta 

reais, noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

373,00 (Trezentos e setenta e três reais), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115565 Nr: 111-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797, MARCO ANTÔNIO MOREIRA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

210.388, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - OAB:OAB/SP 

302.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

2 – Não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela 

qual dou o feito por sanado.

3 – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

4– Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 586-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 Vistos.

1 – Indefiro a solicitação de penhora on line, vez que a exequente não 

indica o valor do débito atualizado, sendo que a ultima atualização de valor 

ocorreu em agosto de 2014.

2 – Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias para posteriormente ser deliberado 

sobre a realização ou não da penhora.

3 – Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD e INFOJUD, afinal o 

exequente não juntou nos autos comprovação de que o executado possui 

veículos ou outros bens em seu nome, sendo que tal diligência deveria ter 

sido realizada previamente pelo próprio interessado.

4 – Intime-se.

5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 573-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BARROS TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Certifico e dou fé que o despacho de fls. 487 não foi disponibilizado no 

DJE nº 10129. Certifico, ainda, que considerando o disposto no artigo 203 

§ 4º do CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar as partes do teor do despacho 

de fls. 487, abaixo transcrito: "Vistos. Decorrido o prazo para 

manifestação das partes, o BANCO PAN S/A, ora requerido, 

manifestou-se concordando com o laudo pericial, a parte requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, desta feita, 

homologo o laudo pericial de fls. 440 - 459. Intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22669 Nr: 193-50.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu in albis o prazo para parte requerida 

efetuar o pagamento do débito. Certifico, ainda que, considerando o 

disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste 

juízo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3421-86.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 616 de 1041



mérito.Custas e despesas processuais pela parte requerente.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71680 Nr: 3748-31.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO UMBELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS ETC.,

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

DANILO UMBELINO DE SOUZA.

 O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não 

juntaram documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na 

espécie “existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 09 de outubro de 2017 às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o réu, o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86987 Nr: 1219-68.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERISSON MORESCHI 

RICHTER - OAB:3045/RO

 VISTOS, ETC.

Indefiro a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que a mesma atende 

aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos 

típicos, antijurídicos e culpáveis, os quais supostamente se amoldam ao 

tipo penal dos artigos nela enunciados, contendo as circunstâncias em 

que as supostas infrações penais foram cometidas, a qualificação da 

acusada, a classificação dos delitos e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria dos delitos imputados à 

acusada.

Outrossim, pela asserção da peça defensiva, verifica-se que carece de 

dilação probatória por se tratar do mérito da ação, razão pela qual a 

apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, não se 

encaixando nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/10/2017 às 16h15min.

Determino a expedição de carta precatória à Comarca de Cacoal/RO com a 

finalidade de oitiva das testemunhas arroladas, residentes na cidade de 

Rondolândia, tendo em vista o acordo realizado entre os magistrados 

desta jurisdição e de Cacoal/RO.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35457 Nr: 152-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR MARIO SEHNEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a desídia do patrono do acusado, intime-o para constituir 

novo patrono e manifestar interesse em apresentar razões recursais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38150 Nr: 2848-53.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRÉLIA MACHADO DE OLIVEIRA KAPLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda 

Pública para que, caso queira, impugnar o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou se for o caso será 

determinado que a autoridade responsável pela executada proceda ao 

pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa 

prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, não 

incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também 

do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33566 Nr: 1752-37.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO BORDINHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 1772-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DARCI ZIMERMANN BONAPAZ, EDILSON 

PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 1) Expeça mandado de penhora dos bens imóveis apontados às fls. 105, 

bem como proceda com a respectiva avaliação de tal bem. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se o cônjuge 

da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob o regime de 

separação total dos bens [art. 842, CPC]; 2) Cientifique-se o executado na 

ocasião que poderá este no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação 

da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que 

comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente 

[art. 847, CPC]. 3) Ademais, intime-se a (o) exequente para tomar as 

providências pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 

804 ambos do CPC; 4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu 

advogado mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o 

fim de manifestar se tem interesse na adjudicação; 5) Demonstrado 

interesse na adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao 

disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação 

quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as 

penas da lei; 6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, 

resta desde já deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia 

lavrar o respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o 

fim de colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias; 7) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no 

prazo de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser 

considerado. Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá 

acompanhar a diligência e disponibilizar os meios necessários para a 

efetivação da remoção dos bens que lhes serão entregues; 8) Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias;Após, conclusos para 

ulteriores deliberações.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39082 Nr: 97-59.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

MARLON VINICÍUS BRAZ COSTA, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, HAROLDO WILSON MARTINES DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:20.366-D, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução proposta por Ativos S/A 

Securitizadora de créditos financeiros – substituta processual de Banco 

do Brasil S/A em face de Md Materiais de Construções LTDA e outros e a 

faço com fulcro nos termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC. 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 19 do Código de Processo Civil, devendo 

este ser intimado para adimplir as custas processuais em 30 (trinta) dias 

devendo ser advertido na ocasião que o não recolhimento ensejará a 

inscrição do valor devido em dívida ativa estadual. Cadastre o advogado 

das partes no sistema Apolo, caso já não o tenha feito. Se ausente 

instrumento procuratório,intime-se o advogado subscrevente para o fim de 

acostar nos autos em 15 (quinze) dias o instrumento procuratório de seu 

mandatário. Transitada em julgado e, satisfeitas custas processuais 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 

Intime-seCumpra-se.Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38903 Nr: 3601-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de fls. 51/52.

Proceda-se a desconstituição da penhora realizada às fls. 38/43.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, conforme 

requerido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 4361-85.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Certifique-se a serventia se todas as intimações e publicações foram 

feitas em nome da advogada MARIA LUCILIA GOMES, fl.86v.

Certifique-se também se a sentença de fls. 52/54 (a enumerar) transitou 

em julgado.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14380 Nr: 2294-65.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - OAB:MT-16.670, 

IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, conforme certidão de fl. 

169, inviabilizando o prosseguimento da ação.

De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor.

 Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas finais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39023 Nr: 39-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS 
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ALVES DE OLIVEIRA, ROGERIO ALVES DA SILVA, RONALDO ALVES DA 

SILVA, IVANALDO CARLOS ALVES DA SILVA, JOSIANE APARECIDA 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando a inércia da inventariante em dar o regular processamento 

do feito, determino a instauração de incidente de remoção de inventariante 

de ofício [art. 622, CPC].

Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja distribuído o 

presente incidente em apenso aos presentes autos.

Efetuada a distribuição do presente incidente, aguardem-se os presentes 

autos em cartório até que seja decidido o incidente a ser distribuído.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1737-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito desenrola-se há mais de 8 (oito) anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117845 Nr: 1077-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR EXECUTIVO DO COMODORO PREVI, 

Sr. GUSTAVO ANDRÉ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas a teor do que dispõe o art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 1 de 

março de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35719 Nr: 412-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE PADUA, DOMINGOS 

SAVIO LIZZI, OSMAR DA SILVA, CLAUDIO GOMES SOARES, ELISEU 

EMENEGILDO, MARCILENE CARRARO, ADÃO MENDES DA SILVA, GILMAR 

MARTINS, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOSÉ 

APARECIDO SOSSAI, PAULO GOLIM, MOACIR, DECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:7948/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93.237/RS

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se 

acerca das petições de fls. 845/846 e 852/853.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 3305-75.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a data aprazada para realização da audiência no juízo deprecado, 

intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 4808-68.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do recurso interposto pela parte requerida, juntado em 

16/10/2017, fica a parte autora intimada a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87617 Nr: 1403-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito na oportunidade em que for julgado o agravo de 

instrumento, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 1624-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 
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OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído nos autos 

para dar o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99502 Nr: 636-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Braga Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69499 Nr: 2648-41.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMLDS, PALDDS, ALCIONE LOPES DE ARRUDA, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 

COMODORO PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por GABRIELA LEITE 

HEINSCH curadora especial d os autores, ante a omissão da sentença 

prolatada às fls.64/66.

Suscita omissão na sentença, sob o argumento de que a mesma omitiu os 

honorários advocatícios devidos à curadora especial nomeada nos autos.

É o necessário.

Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que, inteira razão assiste a nobre embargante, 

haja vista que na sentença proferida nos autos não houve menção aos 

honorários advocatícios arbitrados à fl. 12 para a defensora dativa.

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a 

omissão constante na sentença embargada e, para tanto determino que 

expeça-se certidão para cobrança dos honorários no importante de 04 

(quatro) URH’S, em favor da advogada Gabriela Leite Heinsch, OAB/MT 

12.845.

No mais permanece inalterado o decisum vergastado.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92508 Nr: 3178-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97564 Nr: 5506-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO RANGEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71400 Nr: 3648-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se. Em sendo requerido 

expedição de mandado de penhora e avaliação deverá desde logo 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115848 Nr: 263-81.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Diante desse contexto, em face da existência de indícios satisfatórios da 

autoria e materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de 

justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir 

ou fumus commissi delicti —, contidos no presente feito e, diante da 

tipicidade, em tese, dos fatos, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da 

Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida 

contra CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, como incurso nas disposições 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de março de 2018, às 15h00min, oportunidade em 

que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e 

em seguida, colhido os interrogatórios dos acusados.Intimem-se as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução, advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Oficie-se a Cadeia Pública local para que 

apresente o réu na data aprazada.Intime-se o Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se.Comodoro-MT, 02 de março de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88978 Nr: 1857-04.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Fica a parte autora intimada a, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75195 Nr: 1236-41.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BELARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613, GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se quanto à perícia agendada 

para o dia 26/05/2017, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114309 Nr: 7109-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELINO RABELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109617 Nr: 5166-96.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 Fica a parte autora intimada a, querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104284 Nr: 2755-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO BORTOLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 2275-49.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino ainda:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar embargos, independentemente de penhora 

ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32340 Nr: 528-64.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POTTOS NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para as partes se manisfestar 

quanto o retorno dos autos à 1° Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 2340-49.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILE ABEL RONSONI, ELEINE SALETE 

RONSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO, Marcos Rogério Schmidt - OAB:4.032/RO

 Código 25526

Vistos em correição.

 Considerando a decisão prolatada nos autos de cód. 102568, intimem-se 

a parte exequente, por meio de seu advogado constituído nos autos de 

conhecimento via DJE para que, caso queira, manifeste-se nos autos a 

respeito da transferência de valores outrora recolhidos a título de custas 

judiciais para os presentes autos em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

 Com relação ao requerimento retro, INDEFIRO-O considerando que se faz 

necessário que a parte exequente demonstre a negativa do Detran-MT em 

fornecer certidão acerca de bens porventura existentes em nome da (s) 

parte (s) executada (s).

 Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31763 Nr: 2740-92.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA CMC LTDA, CELIA MARIA 

CELESTINO DE SOUZA, Maria das Dores Gomes Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31763

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Elétrica Cmc LTDA e outros todos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a parte executada Elétrica Cmc 

LTDA foi citada por edital às fls. 23.

 Derradeiramente, requereu a Fazenda Pública Estadual à realização de 

citação dos corresponsáveis.

É o relato do necessário.

 Decido.

 DE PLANO, indefiro o requerimento retro apresentado pela parte 

exequente, considerando que já foi efetuada a tentativa de citação vida 

mandado das corresponsáveis às fls. 48 a qual restou infrutífera.

 Além do mais, em tendo sido a parte executada/devedora Elétrica Cmc 

LTDA citada por edital, torna-se impositiva a nomeação de curador 

especial nos termos do verbete da súmula n. 196 do STJ c/c art. 72, 

parágrafo único, CPC.

 Intime-se a Fazenda Pública SEM NECESSIDADE de remessa dos autos 

por não tratar-se de quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, 

CNGC/MT para apresentar novo endereço das corresponsáveis ou 

comprovar que restaram infrutíferas as diligências administrativas no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça carta de intimação, 

encaminhando-se, na oportunidade, apenas a fotocópia do presente 

despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos da CNGC/MT.

 Ante o exposto, NOMEIO como curador especial da parte executada 

Elétrica Cmc LTDA a douta DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, 

a qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso 

queira, apresente embargos em atendimento ao princípio do contraditório, 

no prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12543 Nr: 602-31.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, JOEDI INÊS TAVARES 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 Código 12543

Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído, via 

DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o endereço 

atualizado do (s) executado (s) e/ou junte aos autos cópia da procuração 

que menciona em petição de fls. 247, visto que inexiste nos autos a pág. 

1762 que aponta em tal peça.

 Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias no sistema Apolo 

para fazer constar os novos patronos da parte exequente e executada.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60492 Nr: 2270-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Interposto o recurso de apelação, a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal de 1ª Região com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63535 Nr: 1673-53.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEMS, MEMS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIVANIA FERNANDES DE 

LIMA - OAB:RO/5433

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

através de ofício, os documentos elencados no art. 574, C.N.G.C. 

observando-se ao que dispõe o art. 579, C.N.G.C devendo ser extraída 

certidão de dívida ativa para o fim de protesto extrajudicial caso o valor 

atualizado seja inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme art. 354, 

C.N.G.C.

Efetuadas as diligências supra, não havendo mais pendências, 

arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105661 Nr: 3384-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Aparecida Barp Filipin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN JUNIOR FILLIPIN, THAYNA FELLIPIN, 

NATHALIA FILIPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de alvará formulado por MARINES APARECIDA BARP 

FILIPIN, na qualidade de inventariante, postulando a alienação de bem do 

espólio.

 Em síntese, é o relatório.

Decido.

Acerca da matéria em discussão, importa rememorar, primeiramente, que 

toda e qualquer alienação de bens do espólio exige a devida autorização 

judicial, acompanhada da oitiva dos interessados, conforme preceitua o 

art. 619, I, do CPC, “in verbis”:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com 

autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie; [...]”

No caso em exame, observo que a requerente, na qualidade de 

inventariante, requereu a alienação dos bens do espólio sem a prévia 

manifestação dos outros herdeiros, em dissonância com o preceptivo legal 

supradescrito.

Deste modo, intimem-se os herdeiros, todos identificados nos autos do 
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inventário, para que se manifestem acerca do presente pedido, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias.

Com o aporte das manifestações, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 3221-16.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Impulsono estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência do Despacho exarado 

na data: 19/02/2018, fl.:105 , o qual designa audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de Abril de 2018 às 16:00h, segue na íntegra:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que o acusado mudou de endereço sem comunicar este 

juízo, fl. 104, decreto-lhe a REVELIA, nos termos do art. 367 do CPP, 

devendo continuar a marcha processual sem a presença deste.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

abril de 2018 às 16h00min para oitiva das testemunhas arroladas à fl. 65.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15144 Nr: 346-54.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que já fora expedido Alvará de Levantamento de 

Valores no presente autos, tendo já sido paga a quantia depositados de 

fls. 109, conta 3100128312884, na data de 22/08/2013, tendo sido retirada 

desta secretaria na data de 30/10/2013, conforme Alvará anexado de fls. 

125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22053 Nr: 3072-64.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Desentranhe-se a peça de fls. 133/137, mediante certidão, juntando-a no 

seu devido feito.

Certifique-se se há pendência de juntada de petição, pois conforme fl. 

132vº houve manifestação do INSS.

Com a juntada, voltem-me conclusos.

Caso contrário, remetam-se os autos ao requerido para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26710 Nr: 881-75.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDINÉIA SANTOS MONTEIRO, FLAVIO 

EVANGELISTA DE LIMA, MATEUS DO PILAR, WELBER DA SILVA 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de ação penal em desfavor dos denunciados Mateus do Pilar e 

Flávio Evangelista de Lima, ambos apenados definitivamente em 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A d. Defesa interpôs recurso de apelação, fl. 404, aduzindo a prescrição 

da pretensão punitiva na forma retroativa.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa, 

em fl.409/412.

Decido.

Os denunciados foram condenados a pena de 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.

 Tal pena tem prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 

109, VI, do CP.

 Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (14/05/2008) 

e a data em que foi proferida a sentença condenatória (16/11/2015) 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o reconhecimento da prescrição 

retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, ambos do Código 

Penal, é medida que se impõe.

Diante do Exposto, julgo extinta a punibilidade de Mateus do Pilar e Flavio 

Evangelista de Lima, ambos qualificados nos autos, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1º todos do 

Código Penal.

Em relação à pena de multa, deve ser observado o art. 114, inc. II, do CP, 

que prevê a prescrição dela no mesmo prazo que a pena aplicada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.

Publique-se, Registre-se, Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65228 Nr: 3402-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BARAGÃO, ISRAEL DE JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Liberem os valores conforme requerido em petitório de fls. 540.

Expeça-se guia de execução penal definitiva, arquivando-se o presente 

feito com as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68500 Nr: 1891-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADOR, IFSEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para apresentações das memórias 

finais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67372 Nr: 1005-48.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDO(, GMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de execução de alimentos ajuizada por Gesielli Cruz de 

Oliveira, representada por sua genitora Geni Maria Da Cruz em face de 

Genivaldo de Oliveira, todos qualificados nos autos.

As partes pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face 

de composição amigável.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 42/43 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Nessa senda, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

forte no art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 5437-08.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO MUHL, JOSÉ CARLOS DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a apresentar o endereço atualizado dos 

executados, conforme novo padrão das agências dos correios no Estado 

do Mato Grosso, ou informar se a citação deve ocorrer por oficial de 

justiça, sendo que neste caso deverá comprovar o recolhimento do valor 

da diligência, até 31/03/2018, data máxima provável para retorno do aviso 

de recebimento da correspondência encaminhada em 31/01/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21922 Nr: 2933-15.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO FRANQUINI - ME, CLEMENTINO 

FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS DA 

SILVA - OAB:15641, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POSTAL FRANQUINI 

- OAB:11139-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro o pleito de suspensão do feito, isso porque o feito encontra-se 

proposto desde o ano de 2006, sem revelar qualquer utilidade em sua 

propositura, não cabendo, agora, o requerente simplesmente pleitear a 

suspensão, sob pena de aumento do estoque processual e inefetividade 

da prestação jurisdicional futura.

Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito desenrola-se há mais de 12 (doze) anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 3170-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos sob pena de 

devolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60939 Nr: 2740-87.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de fl. 77 e determino a realização de avaliação do imóvel 

constrito (fl.70).

Com o aporte do laudo de avaliação, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem.

Havendo impugnação, ou escoado o prazo sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40177 Nr: 1192-27.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36064 Nr: 759-57.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLS, JANAINA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RODRIGO CASARIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, com fundamento no art. 19 da Lei nº 5.478/68 c/c art. 528, 

§6º, do CPC, defiro o pedido retro e decreto a prisão civil de GILMAR DA 

SILVA, pelo prazo de 90 (noventa) dias.Conste no aludido mandado que 

em se tratando de prisão civil, o executado não deverá ficar em cela 

comum com os demais presos.Paga a prestação alimentícia, suspenda-se 

o cumprimento da ordem de prisão, conforme art. 528, §6º, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, defiro requisição de auxílio da força pública para 

cumprimento da medida.Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Expeça-se o necessário. Aguarde-se a prisão do executado em 

arquivo provisório, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.Na hipótese de não ser conhecido recentemente o paradeiro 

do indiciado ou do imputado, que teve a prisão decretada, deve ser 

remetido mandado para a Delegacia de Capturas da Comarca e por 

precatória à Capital deste Estado, bem como, para os locais onde 

possivelmente possa ser encontrado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 1799-06.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA 

- ME, OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI APARECIDA TOLDO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Interposto o recurso de apelação, intime-se o apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Certifique-se acerca da tempestividade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60964 Nr: 2765-03.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra despacho retro.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 1640-63.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ZELIR SALETE TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, 

INES CORTINA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115253 Nr: 7491-44.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DIAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 294-04.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

apresentar impugnação a contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37164 Nr: 1863-84.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Código 37164

Vistos em correição.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

 Em nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se os 

autos.

 Havendo custas a serem adimplidas, proceda conforme o Provimento n.º 

12/2017.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 623-89.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 
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existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78237 Nr: 2474-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YRS, RRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30525 Nr: 1338-73.2009.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código: 30525

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de embargos à execução interpostos por Alderino de Amorim 

Capeletti e outro em face de Terra Organic LTDA todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Exarada sentença de mérito nos autos, esta transitou em julgado.

 É o relato do necessário.

 1) Certifique se há custas processuais a serem recolhidas e PROCEDA 

ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento com a 

aplicação do Provimento n.º 12/2017;

 2) Traslade-se cópia da sentença proferida nos autos, bem como seu 

respectivo trânsito em julgado para os autos em apenso, devendo o 

cumprimento de sentença se dar naqueles autos;

 3) Desapensem-se e arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2799-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE PALHARIM, JOICI AMANN, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Diante das alegações iniciais, determino a parte embargante que junte aos 

autos cópia do contrato que instruiu a execução de Cód. 38904, da qual 

se alega litispendência, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113616 Nr: 6806-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, ou indicar endereço válido para citação por meio dos 

correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113614 Nr: 6805-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. BUENO - ME, ALICE RAMOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113612 Nr: 6803-82.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A CORREA CARVALHO - ME, ADAO CORREA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114364 Nr: 7129-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE MATOS VITARELI, HELIO PICONE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Luiz Goulart - 

OAB:21632N-PR, Márcio Barbosa Zerneri - OAB:1582NPR

 Tendo em vista o despacho de ref: 09, impulsiono o presente autos a fim 

de intimar os patronos do réus, a cerca da data designada para a 

audiência, sendo o dia 21/02/2018, às 13h30min, a data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114803 Nr: 7314-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, ALAN JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65514 Nr: 3691-47.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT/ 17.653, FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - OAB:5140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65514

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Francisco Assis 

dos Santos Filho em face de Spraytec Fertilizantes LTDA e outros todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que o exequente após o ajuizamento da 

inicial, requereu a retificação do polo passivo da presente demanda.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

 1) Intime-se o advogado da parte exequente por meio de seu advogado 

constituído nos autos, mediante publicação no diário da justiça – DJE, para 

o fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias comprove nos autos a 

distribuição da precatória retirada nos autos às fls. 80;

 2) Intime-se o advogado subscrevente do requerimento de fls. 81, para 

que aponhe nos autos no prazo de 15 (quinze) dias instrumento 

procuratório de seu mandatário;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60076 Nr: 1818-46.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON ALNOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY PAULA MARTINUCI 

FERNANDES - OAB:320.143SP, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A

 Código: 60076

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de ação de procedimento comum interposta por Gelson Alnoch 

em face de BV Financeira S/A todos devidamente qualificados nos autos.

 Exarada sentença de mérito nos autos e interposto recurso de apelação 

por ambas as partes, derradeiramente carrearam acordo extrajudicial 

ocasião em que a Instância Superior não apreciou os recursos 

apresentados ante a perda do interesse processual superveniente

 É o relato do necessário.

 1) Considerando que as partes não procederam conforme determinado 

por este juízo às fls. 345, remetam-se os autos ao arquivo até ulterior 

cumprimento da parte interessada do quantum determinado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39843 Nr: 858-90.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUSA SANTOS CARDOSO, JOCILIANE CARDOSO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANON DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO RIVELINO FLORES - 

OAB:2028/RO, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Solicitem-se informações acerca da carta precatória expedida à fl. 110, 

visando a citação da parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60179 Nr: 1930-15.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Código 60179

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pelo Banco do 

Brasil S/A em face de Rodrigo Antonio dos Santos todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Transitada em julgado a sentença prolatada nos autos, requereu o 

exequente o cumprimento do mandado judicial.

É o relato do necessário.

 1) De proêmio, APONHE o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial sua 

assinatura na certidão de fls. 219, bem como SOLICITE o (a) senhor (a) 

Gestor (a) Judicial ao servidor que incumbia tal mister a época que aponhe 

assinatura na certidão de fls. 237 e 239.

 2) Cadastre o advogado do exequente no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

 3) Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.

 4) Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza o §2º do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa incidirá sobre o restante.

 5) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 6) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8613 Nr: 777-93.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SILES FERNANDES, REBECCA FERNANDES 

BARBOSA, TIAGO FLORES GRISOSTE BARBOSA, AMANDA FERNANDES 

BARBOSA, IZABELA FERNANDES BARBOSA, CLEONICE FLORES 

BARBOSA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BASILIO TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FLORES BARBOSA - 

OAB:3.108, TIAGO FLORES CRISOSTE BARBOSA - OAB:MS/11.096
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Código 8613

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pelo espólio de 

Rubens Flores Barbosa por meio da inventariante em face do espólio de 

Gilberto Basilio Travi todos devidamente qualificados nos autos.

 Transitada em julgado o acórdão prolatado nos autos, requereu o 

exequente o cumprimento da sentença.

 É o relato do necessário.

 1) cadastre o novo advogado da parte exequente no sistema Apolo, caso 

já não o tenha feito;

 2) Intime-se o exequente mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico –DJE, para que apresente planilha de cálculo atualizado dos 

valores executados nos autos em 15 (quinze) dias;

 3) Defiro a penhora de bens constantes dos autos do inventário do autor 

da herança Gilberto Basilio Travi. Expeça-se carta precatória para 

penhora no rosto dos autos da ação de inventário conforme noticiado às 

fls. 247/251.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16043 Nr: 1135-53.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU FERREIRA, DEBORA CARLLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CARLOTTO - 

OAB:9153/MT, FRANCINNE MATOS BORGES - OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61646

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de procedimento comum interposta por C.C. Rodrigues 

e Cia LTDA em face de Roni Rodrigues David e outros.

 Citado, o requerido Marlise Marques Moraes permaneceu silente quanto 

ao objeto da presente demanda.

É a síntese do necessário.

 De proêmio, torno sem efeito o despacho anterior e tendo em vista o teor 

da manifestação retro, suspendo o presente feito nos termos do art. 689, 

CPC pelo prazo de 30 (trinta) dias para o fim de que seja regularizado o 

polo ativo da presente demanda.

 Desta feita, intimem-se os herdeiros da parte autora/exequente, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo acima assinalado, devendo apresentar instrumento de 

procuração de seu mandatário conforme manifestação do INSS.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 1710-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLO RAMIRES FILHO, AGOSTINHO RAMIREZ 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS REIS, MILTON LAURO 

SCHMIDT, CAETANO ROTTILI, IRENE GRISOSTE BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGOSTINHO RAMIREZ TAVARES 

- OAB:46627/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Defiro o pedido retro.

Intimem-se os executados, conforme requerido.

Cumpram-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 2295-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIMENTA MATOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVIERA SCATIGNA - OAB:

 Código 60514

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Kátia Costa Teodoro 

advogando em causa própria em face de BV Financeira S/A crédito, 

financiamento e investimento todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que o acórdão prolatado pela Instância 

Superior deu parcial provimento à apelação interposta.

 Com o retorno dos autos, houve pedido de cumprimento de sentença 

relativo aos honorários de sucumbência requeridos por Kátia Costa 

Teodoro advogando em causa própria.

 É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte maneira:

 1) CERTIFIQUE a serventia se a publicação relativa a decisão 

interlocutória de fls. 231 foi remetida ao patrono discriminado às fls. 219;

 2) SE NEGATIVO, cadastre o novo procurador da parte 

requerida/executada nos autos no sistema Apolo e capa dos autos. Após 

renove-se a publicação da decisão interlocutória de fls. 231;

 3) SE POSITIVO, DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido 

às fls. 239. Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação;

 4) Por tratar-se de sentença ilíquida, FACULTO o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes, caso queiram, apresentem parecer elucidativo do 

quantum entendem ser devido sem prejuízo de posterior nomeação de 

perito judicial às suas expensas [art. 510, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26779 Nr: 946-70.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADRIANA KLEIN CASSOL, 

EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Solicitem-se informações acerca da carta precatória expedida à fl. 110, 

visando a citação da parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78663 Nr: 2627-31.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 2295-45.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO 

NETO - OAB:208.393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, HELEN VANESSA RITT ZANCHIN - OAB:9656

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que, manifeste-se, no prazo de 05 dias, 

quanto a pesquisa no sistema RENAJUD, fl.:294/295 dos autos; indicando 

a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os meios 

necessários para o cumprimento da diligência, devendo ainda a parte 

executada manifestar-se, em igual prazo.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 2295-45.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO 

NETO - OAB:208.393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, HELEN VANESSA RITT ZANCHIN - OAB:9656

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 

15 dias quanto a penhora efetivada.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1531-54.2010.811.0046

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33345

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de jurisdição voluntária interposta por Eliabe Oliveira 

Costa por meio da Defensoria Pública perante este juízo.

 Exarada sentença de improcedência pelo magistrado que me antecedeu, 

esta foi anulada pela Instância Superior sob a justificativa de que não foi 

concedida a parte postulante o direito a produção de provas.

 É o relato do necessário.

 Por tratar-se de jurisdição voluntária cabe ao juízo adotar em cada caso a 

solução que considerar mais conveniente ou oportuna [art. 723, parágrafo 

único, CPC].

 Considerando que o tribunal ad quem anulou a sentença anteriormente 

proferida nos autos, patente que seja concedido a parte postulante prazo 

para apresentar as provas que entende ser pertinentes ao deslinde da 

causa.

 Desta feita, FACULTO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

postulante indique as provas que pretende produzir.

 SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, aguarde-se seu 

retorno para esta comarca e após remetam-se os autos para referida 

entidade.

 Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias, considerando que este atua no presente feito na 

qualidade de custos iuris.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100528 Nr: 1148-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: US

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQS, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100528

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de exoneração de pensão alimentícia interposta por 

UILSON SILVA por meio de seu advogado constituído em face de Weslei 

Quadros Silva e Weligton Quadros Silva.

 Citados do teor da presente demanda, os requeridos apresentaram 

contestação nos autos.

 É o relato do necessário.

 1) Certifique a tempestividade da contestação e da impugnação 

apresentada nos autos;

2) Cadastre o novo advogado do requerente no sistema Apolo, caso já 

não o tenha feito;

3) FACULTO o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as 

provas que pretendem produzir. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19879 Nr: 996-67.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVATO & BRUGNERA LTDA - BIG SOM 

RODEIO SHOW, SILIDA MARLI SCHIRMANN BRUGNERA, ARMANDO 

FAVATO, CATARINA HARGESHEIMER FAVATO, REGINALDO 

HARGESHEIMER FAVATO, KEILA APARECIDA COURA DA SILVA, 

ALEXANDRE JOÃO BRUGNERA, RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Impulsiono estes autos para que as partes tenham ciência do 

desarquivamento dos autos, requeredo o que entender de direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110907 Nr: 5667-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA SIRLEI DE OLIVEIRA CINTRA, 

CUSTODIO MARTINS CINTRA, IGOR DE OLIVEIRA CINTRA, VALDICEIA 

CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verificado que o endereço do requerido indicado na inicial aparentemente 

não está atualizado, bem como que no dia 31/01/2018 fora encaminhada 

carta de citação por correio, fica a parte autora intimada a manifestar se 

tem interesse em proceder à citação por oficial de justiça, até 31/03/2018, 

prazo ábil para retornar o aviso de recebimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-50.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELENE DA SILVA SOUTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FINAMORE GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

8010355-50.2016.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que decorreu o prazo de 15 dias e não consta nos autos 

nenhum comprovante de quitação da divida. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte reclamante, 

na pessoa de seu advogado, para que se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. COMODORO, 23 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-79.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

8010032-79.2015.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante de 

quitação da divida. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito 

Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. COMODORO, 26 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-79.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

8010032-79.2015.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante de 

quitação da divida. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de Direito 

Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. COMODORO, 26 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18136 Nr: 2839-04.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE TEREZINHA THOMAZI PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11097OAB/MT

 CERTIFICO o integral cumprimento da decisçai de fls. 258, consoante 

demonstrado as fls. 267/268. Certifico ainda que, devidamente intimadas, 

as partes deixaram transcorrer, in albis, o prazo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23197 Nr: 691-49.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MANDARINO PUERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeth Willian Veiga Do 

Nasciento - OAB:20.725- O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM - OAB:7684

 1) CONVERTO em penhora a restrição judicial efetuada via Renajud; 2) 

Intime-se o exequente para comprovar o valor de mercado na forma do 

art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora e proceda com a 

apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do 

exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada certidão 

circunstanciada da situação atual do veículo; 3) Intimem-se a parte 

exequente por meio de seu advogado mediante publicação no diário da 

justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar se tem interesse na 

adjudicação; 4) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei; 5) Transcorrendo o lapso sem 

manifestação da executada, resta desde já deferida a pretendida 

adjudicação, devendo a serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, 

intimando-se o exequente para o fim de colher sua assinatura e depósito 

de eventuais diferenças, em 05 dias; 6) De posse dos bens, deverá o 

exequente informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do 

crédito, sob pena de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o 
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exequente que o mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar 

os meios necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes 

serão entregues; 7)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente 

para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a alienação particular 

do(s) bem (ns) penhorado(s), também no prazo de 05 

dias;Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26643 Nr: 832-34.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR NEUMANN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE I. S. C. REZENDE - 

OAB:6.057

 Código 26643

Vistos em correição.

 Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração retro.

 Se tempestivos, tendo em vista que acaso sejam acolhidos os embargos 

de declaração interpostos nos autos modificarão a decisão embargada, 

intimem-se a parte embargada para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias [art. 1.023,§2º, CPC] por meio de seu advogado constituído se houver 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico-DJE/advogado dativo 

nomeado nos autos se tiver sido citada via edital, sendo, no entanto, tal 

intimação dispensada no caso de réu revel, caso já não o tenha feito.

 Intime-se a parte condenada nas custas processuais a recolhê-las, caso 

não tenha sido devidamente quitada nos autos.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25856 Nr: 19-07.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO LUIS BETTIO PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, in albis, o prazo para a manifestação do 

exequente. Dou fé. Do que eu, Lucieni Rezende Garcia Borges, lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31206 Nr: 2201-29.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

A parte autora às fls. 109 e 128 requer o levantamento dos valores 

penhorados, entretando, em análise dos autos verifico que já foi expedido 

alvará para liberação de depósito judicial às fls. 53 em favor da 

procuradora na época.

Assim, vislumbro que o executado cumpriu com a obrigação, impondo-se 

assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.º 020 18 DF

O Exmo. Sr. Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva - MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, 

etc...

Considerando a implantação do sistema de Processo Eletrônico – PJe, no 

dia 19 de março do corrente ano, na 1.ª e 2.ª Vara Cível desta Comarca;

Considerando que nos dias 07, 08 e 09 de março do corrente ano, haverá 

treinamento para adequada implantação do sistema PJe, a ser realizado na 

Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça, com a participação dos 

Magistrados, servidores e assessores de gabinete;

Considerando a decisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça, publicada no DJE n.º 10208, em 1.3.18;

Resolve:

I - Suspender os prazos processuais, intimações e citações na 1.ª e 2.ª 

Vara Cível desta Comarca, nos dias 07, 08 e 09 de março do corrente ano, 

período de treinamento voltado aos Magistrados, servidores e assessores 

de gabinete;

II - Encaminhe-se cópia à Douta Corregedoria, aos demais Magistrados, 

aos Senhores Gestores, ao Ministério Público, a Defensoria Pública, a 18.ª 

Subseção da OAB e a Procuradoria Municipal desta Comarca.

Publique-se e Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, e a quem 

mais possa interessar, após, afixe-se no átrio do Fórum.

Jaciara/MT, 2 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva. Juiz de Direito Diretor do Foro 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73719 Nr: 67-93.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos, etc.

Em uma análise dos autos, verifico que a parte requerida, peticionou (ref. 

71), informando o cumprimento espontâneo da obrigação, bem como junta 

o comprovante de depósito dos valores devidos ao autor.

Desta forma, intime-se a parte autora, para que no prazo de 10(dez) dias, 

requeira o que entender de direito.

Informando a conta para a transferência do valor depositado, proceda o 

Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos valores 

depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107950 Nr: 165-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, não sanada a irregularidade conforme determinado por mais de 

uma vez, INDEFIRO A INICIAL, conforme o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor. Cutas remanescentes se houver, pelo autor. Sem 

honorários advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na 

l i de . I n t ime -se .  Cumpra -se ,  exped indo  o  necessá r i o .À s 

providências.Jaciara/MT, 26 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73456 Nr: 12991-73.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89930 Nr: 1333-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDIVINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência 

Antecedente ajuizada por José Valdivino de Souza em desfavor de 

Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em ref. 35, não 

suscitando preliminares.

A parte autora não apresentou impugnação à contestação (ref. 39).

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

Não há preliminares a serem analisadas.

As partes são capazes e estão bem representadas.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo os pontos controvertidos da demanda: a) a prática de ato ilícito pelo 

agente; b) o nexo de causalidade; c) culpa; d) ocorrência de vício no 

medidor.

Defiro a produção do depoimento pessoal e testemunhal formulado pela 

parte autora.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes, pessoalmente, para comparecerem à audiência, sob 

pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 01º de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103528 Nr: 7937-58.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança com pedido de concessão de tutela de 

evidência proposta por CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA 

FRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ambos qualificados 

na peça de ingresso.

Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, tratando-se de competência absoluta, como acima já mencionado, 

passível de ser declarada de ofício pelo Juiz.

Portanto, considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em 

desfavor do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Jaciara.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 01 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101502 Nr: 6836-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PERERIA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Primeira 

Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

No mais, cumpra-se a decisão de ref. 19, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54700 Nr: 3138-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54883 Nr: 3311-35.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DIAS DE SOUSA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55303 Nr: 3707-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY FAUSTINO DE MORAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 3118-20.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 696-96.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE MATHEUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 153100 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/05/2018 às 15h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 109023 Nr: 731-56.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOURENÇO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 153211 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/05/2018 às 16h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 913-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, MARCOS 

ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 83.

Dessa forma, intime-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do pedido de aditamento feito pela parte autora, nos 

termos do artigo 329, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87189 Nr: 5700-85.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzeral Durand - 

OAB:211.648/SP

 Vistos etc.

Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso será analisado à luz 

do Enunciado Administrativo 2 do STJ, in verbis: “Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos às decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Assim, certificada a tempestividade à ref. 71 e já apresentada as 

contrarrazões (ref. 75), remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Jaciara - MT, 02 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56506 Nr: 884-31.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Câmara 

de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 3814-56.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Regina da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56573 Nr: 946-71.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLENE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.
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Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Câmara 

de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 4697-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Montezuma de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Massariol Cardoso - 

OAB:22.308 - MT, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56314 Nr: 738-87.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Câmara 

de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 3613-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55209 Nr: 3617-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI BARON BARBOSA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55603 Nr: 124-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE SOUZA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Câmara 
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de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 921-58.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL PEREIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo (a) exequente (s), já qualificado (a) nos 

autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a r. decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Câmara 

de Direito Público e Coletivo do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Havendo concessão da tutela recursal, aguarde-se a decisão de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 3856-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55220 Nr: 3628-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55215 Nr: 3623-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 3601-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO VENANCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.
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Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81230 Nr: 2799-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NASCIMENTO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que já fora procedida a busca e apreensão do bem, na Comarca 

de Rondonopólis, conforme documentos atrelados aos autos.

Contudo, de forma equivocada, foi expedido novo mandado de busca e 

apreensão, quando, na verdade, o certo era a expedição de mandado 

citatório em nome do réu (cf. endereço encontrado no SIEL).

Assim, expeça-se novo mandado de citação, nos termos do despacho 

inicial.

Restando infrutífera a citação do requerido no endereço constante dos 

autos, defiro, desde já, a citação por edital.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (NCPC, art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, a 

Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e Parágrafo 

único, devendo ser esta intimada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 53-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Sebastião Monteiro 

da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a autora para, em 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55406 Nr: 3804-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA MORAIS DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54705 Nr: 3143-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE FRANÇA NETO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 3686-36.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA EVANGELISTA SILVA FERREIRA 

LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.
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 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55296 Nr: 3700-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA GARCIA VIEIRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 760-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA DE LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55446 Nr: 3844-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES MARCOS CARDOZO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 3829-25.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MIGUEL MARQUES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram expressamente com os 

cálculos realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta 

Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, 

no qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda 

salarial para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109322 Nr: 845-92.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jacy Bongiolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALAHDORES RURAIS 

"SEM TERRA" MST, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 1071-97.2018.811.0010
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO LAURINDO 

DA SILVA - OAB:4338/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3797 Nr: 139-18.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALVA DE MOURA SCHUENK ABRAÃO, 

PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1453-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIANO HENRIQUE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do executado.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Ademais, restando todas as diligências infrutíferas, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou, ainda, comprovar o exaurimento de 

todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob 

pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7455 Nr: 1389-13.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES E BONFIM LTDA USINA JACIARA, 

USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SILVA QUEIRÓZ - 

OAB:3.571-B, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT, SOLANGE GAYA DE OLIVEIRA - OAB:23265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO, VIVALDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:14027

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90513 Nr: 1629-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências 

por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em 

nome do executado por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD.Deve ser 

consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.De outro norte, no que tange ao RENAJUD, este é um sistema 

online de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran).Tal ferramenta eletrônica permite consultas e envio, 

em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos – 

inclusive registro de penhora.Registre-se que o sistema foi criado para 

agilizar o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e 

não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, 

tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de 

penhora.Portanto, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte credora outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, bem como indique veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 08 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 639 de 1041



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77319 Nr: 1223-19.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte requerente (Ref. 56) concernente a busca de 

endereços do requerido por meio do sistema INFOJUD, a fim de se 

proceder à busca e apreensão e citação deste.

Pois bem, depreende-se dos autos que a parte autora deixou de recolher 

as custas referente a Carta Precatória expedida de Ref:19.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover e comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção 

do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 8455-48.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RILDO MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça gratuita.Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do § 2º do art. 99, e art. 290, ambos do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88902 Nr: 831-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MELO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1266-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Dalgallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 1633-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO CRISTÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA NOVA ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, em cumprimento 

ao disposto na Lei n.º 13.043/14, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO do presente feito.Os autos deverão permanecer no arquivo 

até o prazo da prescrição intercorrente, qual seja, após o transcurso do 

prazo quinquenal, a contar da data do primeiro arquivamento provisório 

dos autos, sem manifestação do credor.Ainda, despicienda a intimação do 

exequente, nos termos do enunciado da Súmula 314 do STJ. Neste 

sentido: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede 

de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública 

acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como 

do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente 

do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.” 

(AgRg no AREsp 540.259/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014).”Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 23 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107052 Nr: 9625-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91732 Nr: 2241-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 
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de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 280-31.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MAIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152332 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 25/04/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 67322 Nr: 1982-17.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO LTDA, MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANILDO JOSÉ FERREIRA, OSVALDINA 

CÂNDIDO FERREIRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 152347 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 24/04/2018 às 14h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48790 Nr: 470-04.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 11367-86.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 7892-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107153 Nr: 9704-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GONÇALVES JACOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ VELOZZO - 

OAB:19956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109619 Nr: 989-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Colombo Monteiro, ARNALDO COLOMBO, 

ROBERTO COLOMBO, GERALDO COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 

DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA - 

OAB:30.850/PR, MICHELI DE LIMA RODRIGUES - OAB:55707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIAN PAMPLONA - 

OAB:12.587/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26151 Nr: 2709-20.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DINIZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78415 Nr: 1612-04.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO GL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - OAB:150926, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72826 Nr: 12772-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102454 Nr: 7319-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO MACHADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA, 

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdivino Clarindo Lima - 

OAB:12.194 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104951 Nr: 8622-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83982 Nr: 4152-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50589 Nr: 2425-70.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6203 Nr: 257-18.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAMIR CAETANO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WANDERLEY GARCIA 

DUARTE - OAB:MT731, Karine F. Garcia Duarte A. Pinto - 

OAB:6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5869 Nr: 1433-66.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA DE BRITO, AMSTERDAN DE 

JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85.657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89896 Nr: 1316-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celião Comércio De Materiais de Construção 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 2426-16.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGO BORBA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56294 Nr: 720-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE RODRIGUES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58549 Nr: 2467-51.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ VIRGINIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro de Morais Siqueira - 

OAB:3.575 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 12189-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO CAMPOS, LUCINDA LOPES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6862 Nr: 850-47.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR PIOTTO, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER, Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARIA DE LOURDES 

PINTO DOS SANTOS-ME, MARIA DE LOURDES PINTO DOS SANTOS, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5351-MT, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4073 Nr: 1145-55.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - 

OAB:3.558/A, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 1211-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27063 Nr: 562-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107331 Nr: 9818-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA ME , 

LUCIANE CRISTÓVÃO DA ROCHA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:9.751/MT, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Vistos, etc...Quanto à qualidade de proprietário, resta evidente que a 

embargante detém a propriedade da lavoura colhida na Fazenda São José, 

amparada pela CPR n.º 03-004/2017, entretanto, não conseguiu 

demonstrar, por ora, que as 04 (quatro) cargas de algodão entregues 

para beneficiamento, na empresa COOPERPLUMA, com notas Fiscais da 

Fazenda Santa Luzia, na verdade foram colhidas na Fazenda São José e, 

portanto são de sua propriedade. Desta forma, postergo a apreciação da 

medida liminar requerida, para após a audiência preliminar de 

justificação.Ante os fatos alegados pelo requerente, entendo ser 

conveniente a justificação prévia do alegado, cuja audiência designo para 

o dia 21/03/2018, às 14:00 horas, devendo as testemunhas arroladas pela 

parte autora, comparecerem independentemente de intimação.Nos termos 

do art. 677, § 1º do CPC, cite-se/intime-se o requerido para comparecer à 

audiência, na pessoa de seu procurador, artigo 677, §3º do 

CPC.Concedido ou não o Mandado Liminar, determino ao autor as 

providências necessárias constantes do art. 564, do CPC, promovendo a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, passando a fluir o prazo para contestar a partir da intimação da 

decisão que deferir ou indeferir a medida liminar, nos termos do art. 564, § 

único do CPC, sob pena de ser considerado revel e presumir-se aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Art. 344, 

CPC).Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 01ª de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109602 Nr: 982-74.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODSS, APODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80554 Nr: 2432-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CESAR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 138214 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/03/2018 às 13h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23720 Nr: 2672-27.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY ENGELS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo: 2007/283

Código nº23720

Exequente: Iracy Engels Bezerra

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação Previdenciária manejada 

por Iracy Engels Bezerra em face do Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos e recebidos conforme evola-se às fls. 191 e 192.

O patrono do exequente comprovou o integral pagamento da quota parte 

devido ao autor à ref. 194.

É relato.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o integral pagamento 

dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai das fls. 191 e 192.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:
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 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 696-43.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIRIA THEREZINHA COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 696-43.2011.811.0010

Código n° 45773

Exequente: Eliria Therezinha Costa Beber

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Eliria Therezinha 

Costa Beber, em face do requerido Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, com vistas à satisfação da concessão do Benefício 

Previdenciário.

Apresentou cálculos às fls. 128/129.

O requerido se manifestou à fl. 134, concordando com os cálculos 

apresentados pela autora, bem como requereu a expedição do 

RPV/precatório.

É o relato,

Decido

Considerando a informação de que o requerido já implantou o beneficio à 

exequente, e de que o mesmo concordou com os cálculos apresentados à 

fl. 128/129, de rigor é a homologação da presente liquidação.

Ante a concordância expressa da parte requerida (fl. 213) quanto aos 

cálculos apresentados pela requerente, HOMOLOGO seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Desta feita, defiro o pedido de fl. 127.

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido à fl. 127.

 Com disponibilização dos créditos pelo requerido, expeçam-se os 

competentes alvarás judiciais de levantamento de valores.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até o 

pagamento dos precatórios.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11052 Nr: 1590-34.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CELESTE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A

 Processo nº. 2003/797

Código 11052

Exequente: Marlene Celeste Lopes da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57450 Nr: 1687-14.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAMPO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALTINO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração 

de fls. 56/61 para REVOGAR A SENTENÇA de fls. 54/55 e DETERMINAR o 

prosseguimento do feito, intimando o embargante/exequente por meio de 

seu advogado (a) para no prazo de 30 (trinta) dias indicar o endereço 

atualizado do embargado/executado, bem como, AFASTAR a condenação 

do embargante em honorários advocatícios.Escoado prazo, 

certifique-se.Após, conclusos.Ciência à Defensoria Pública.Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara – MT, 29 de janeiro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50998 Nr: 2876-95.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTÔNIO CARLOS FELIX TARIFA DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:250.407/SP, RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - OAB:211.853/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Processo: 2876-95.2012.811.0010

Código nº 50998

Exequente: Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas LTDA

Executados: Wilmar Luft

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por Rotam do Brasil 
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Agroquímica e Produtos Agrícolas LTDA em face de Wilmar Luft, nos 

termos do art. 523 e seguintes do CPC.

O exequente à fl. 116 requereu a extinção da execução ante o pagamento 

integral do débito pelo executado.

É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que o exequente informou que 

houve o pagamento integral dos valores devidos pelo executado, 

conforme se extrai da petição de fl. 116.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35122 Nr: 2663-60.2010.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ROVERSI, RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 2663-60.2010.811.0010

Código nº 35122

VISTOS ETC,

Trata-se de “Liquidação de Sentença quanto as verbas honorárias” 

ajuizada por Mauro Paulo Galera Mari, em face do Mauricio Roversi, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fl. 187, acerca dos honorários advocatícios, sob pena do acréscimo da 

multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não 

pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder a atualização do débito requerendo o que entender de direito, 

vindos os autos posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50882 Nr: 2747-90.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2747-90.2012.811.0010

Código nº 50882

Exequente: Lucimar Feitosa

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação Previdenciária manejada 

por Lucimar Feitosa em face do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, 

nos termos do art. 535 e seguintes do CPC.

Com a expedição dos RPV’s a título de crédito geral e honorários 

advocatícios às fls. 99/100 e a quitação dos débitos às fls. 101/102, o 

autor pugna pela expedição do alvará de levantamento dos valores (fls. 

103/106).

 É relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Expeça-se o competente alvará judicial conforme requerido às fls. 

103/106.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19358 Nr: 854-74.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI ADRIANA SMERDEK, PAULO JOSÉ SMERDEK, 

LUISMAR DA SILVA SMERDECK, NILDA SILIVANIA PEREIRA, ESPOLIO DE 

LUIZ JOSÉ SMERDEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, RODRIGO NOGUEIRA FIGUEIREDO 

SANTANA, EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 Processo nº. 854-74.2006.811.0010

Código 19358

VISTOS ETC,

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel indicado às fls. 504/505.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 1020-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES 

DOS SANTOS, MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo: 1020-28.2014.811.0010

 Código 56652

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 86/86-v, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD e procedi a restrição acerca da transferência de veículos em 

nome dos executados, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Diante da juntada da certidão de óbito do executado João Alves dos 

Santos, citem-se os sucessores elencados às fls. 83/83-v para que se 

manifestem no feito.

Com a juntada dos AR’s, intime-se a parte autora para se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 2454-86.2013.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO CAMILO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

É de ver que o presente procedimento teve desfecho (decisão definitiva 

de fl. 70).

Entretanto, atenta que nos autos da Recuperação Judicial – processo n.º 

53021 – houve a destituição do Administrador Judicial que peticionou às 

fls. 73/e verso(Julio Tardin), ante os fatos por lá delineados, por 

prudência, há que se colher a manifestação do atual, no prazo de 10 (dez) 

dias, considerando a submissão do crédito ao plano de recuperação e 

eventual acertamento do pagamento, face à arrematação do patrimônio 

que constituía a Unidade Produtiva Isolada (UPI) das Usinas Pantanal e 

Jaciara pela Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S.A.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações ou o 

consequente arquivamento, nos termos do que restou determinado à fl. 

74.

Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 3434-96.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEG, NMEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 138921 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 05/03/2018 às 14h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105082 Nr: 8680-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABR, BBBR, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10.001/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 139516 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/03/2018 às 15h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 15952 Nr: 433-21.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos danos materiais provenientes da venda antecipada do veículo 

e objeto da demanda pelo banco executado, REJEITO, porém, quanto aos 

lucros cessantes. Com efeito, intime-se a parte devedora, na pessoa de 

seu advogado (a), para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia 

devida descrita nos cálculos de fls. 276/278, sob pena do acréscimo da 

multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso de não 

pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma.Decorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, poderá o executado no prazo legal 

apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 

525 do Código de Processo Civil.Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, bem como, de impugnação ao cumprimento de sentença por 

parte da devedora, intime-se a parte credora, na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a atualização do débito 

requerendo o que entender de direito, vindos os autos posteriormente 

conclusos para ulterior deliberação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Jaciara-MT, 22 de fevereiro de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46233 Nr: 1233-39.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JP, AP, EMC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Processo nº. 1233-39.2011.811.0010

Código. 46233

Requerente: Leandro Cordoval Ferreira

Requeridos: Alexander Parmigiani e Outros

VISTOS ETC,

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso, autos n° 

3585-38.2009.811.0010, Código 32037.

Após, à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50654 Nr: 2493-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2493-20.2012.811.0010

Código nº. 50654

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fl. 134/135.

Expeça-se o Alvará de Levantamento dos valores depositados, conforme 

informado à fl. 134.

Determino a expedição de nova guia requisitória (RPV) em relação aos 

valores gerais, com posterior remessa ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, devendo acompanhar os documentos necessários.

Expedidos os RPV’s, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, até a informação do pagamento pelo executado.

Com o pagamento, intime-se a parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 3068-33.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Catarino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE 

de fls. fls. 231/233, apenas para reconhecer o excesso de execução no 

que se refere à execução integral do mês de dezembro de 2008, quando 

devido tão somente a partir do dia 22/12/2008.Sem custas e 

honorários.Escoado prazo recursal, certifique-se.Em seguida, intime-se o 

exequente na pessoa de sua advogada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atualizar o crédito exequendo nos termos desta decisão.Com os cálculos, 

expeçam-se a guia requisitória de Pagamento de Pequeno Valor (RPV) dos 

honorários advocatícios, bem como, o competente Precatório Judicial em 

relação ao valor geral, encaminhando-se ambas ao E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região com cópia de todo o necessário. Após, remetam-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixas na distribuição, até a 

informação quanto ao efetivo pagamento dos créditos pelo 

executado.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 28 de fevereiro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84565 Nr: 4464-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA, MDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4464-98.2016.811.0010

Código n.º 84565

Exequente: Larissa dos Santos Araújo, rep. Por sua genitora Maria dos 

Anjos dos Santos.

Executado: Everson Dias de Araújo.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 17.

Intime-se pessoalmente a representante da exequente para que no prazo 

legal se manifeste acerca da quitação integral do débito, ratificando o 

recibo juntado aos autos (ref.11).

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 01 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90293 Nr: 1509-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1509-60.2017.811.0010

Código n.º 90293

Exequente: Pablo Walmir Klaesener.

Executado: Valmir Klaesener.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 13.

Intime-se pessoalmente o exequente para que no prazo legal se manifeste 

informando se o débito alimentar foi devidamente quitado conforme 

comprovante juntado aos autos à ref.08.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 01 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79975 Nr: 2172-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2172-43.2016.811.0010

Código n.º 79975

Exequente: Alfredo Monteiro Jacob, rep. Por sua genitora Chryslaine 

Monteiro.

Executado: Alfredo Monteiro Jacob Junior.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 17.

Intime-se pessoalmente a representante do exequente para que no prazo 

legal se manifeste informando se o débito alimentar foi devidamente 

quitado conforme comprovante juntado aos autos à ref.12.
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 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 01 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79977 Nr: 2174-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2174-13.2016.811.0010

Código n.º 79977

Exequente: Alfredo Monteiro Jacob, rep. Por sua genitora Chryslaine 

Monteiro.

Executado: Alfredo Monteiro Jacob Junior.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 17.

Intime-se pessoalmente a representante do exequente para que no prazo 

legal se manifeste informando se o débito alimentar foi devidamente 

quitado conforme comprovante juntado aos autos à ref.14.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 01 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 682-88.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte Autora para manifestar-se, dentro do 

prazo legal, acerca da proposta de acordo que aportou as fls.118/131 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 1354-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSDO, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1354-23.2018.811.0010Código 110361Requerente: Vitor 

Gabriel Souza de Oliveira, representado por sua genitora Edna Cordeiro de 

SouzaRequerido: Danilo de OliveiraVISTOS ETC., (...) , ARBITRO OS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 42% (quarenta e dois por cento) do salário 

mínimo, devendo o valor ser depositado na conta da genitora do menor 

Edna Cordeiro de Souza, Agência 0802, Conta Corrente 39.109-3, Banco 

Sicredi, CPF 645.648.782-04.Cite-se a parte requerida para, com 

fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a 

ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso também não tenha 

interesse na tentativa de autocomposição, apresentarem pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentarem suas contestações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhes decretada a revelia 

(art. 344 NCPC).Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 01 de março de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100749 Nr: 6542-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PIOTTO FONTANA, LEONETH APARECIDA 

PIOTTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de ref. 11 é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 dias impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 3648-19.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Fernandes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de ref. 24 é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 dias, impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27448 Nr: 1058-16.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI LAZAROTTO ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada da exequente, 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de 

fls. 178 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11767 Nr: 670-26.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Processo nº. 670-26.2003.811.0010

Código nº. 11767

Exequente: Manoel Francisco Pacheco

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Ante a informação contida na certidão de fl. 244, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a resposta do COREJ.

Após, conclusos.
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Jaciara-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45300 Nr: 166-39.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada do exequente, 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do ofício de 

fls. 171 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63371 Nr: 623-32.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARGEMIRO 

FRANCISCO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerido, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1128-91.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA 

LTDA, CARLON VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da 

requerente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça que informa que não encontrou a 

requerente para intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109758 Nr: 1062-38.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1062-38.2018.811.0010

Código 109758

Requerente: Celino Gomes da Mota

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por Celino Gomes da Mota em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando o restabelecimento do auxílio doença com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, vez que fora indeferido seu 

pedido administrativamente, bem como, pleiteando, inicialmente, a isenção 

do pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Com a inicial juntou documentos.

É o relato necessário.

Decido.

I – Da gratuidade das custas judiciais

De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da 

Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Disso posto, CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça.

II - Da Prova Pericial

Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção 

à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada 

de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO:

i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos cópia do processo administrativo promovido pela parte autora, 

incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias realizadas;

ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC).

iii) Designo o dia 22 de março de 2018 às 08h55min para realização da 

perícia.

iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data 

designada portando todos os seus exames.

v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais 

do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 
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tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados:

 viii) Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia:

a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do 

periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete 

(m) o (a) periciado (a).

i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial?

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) 

periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

 ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e estando 

encartadas aos autos, CITE-SE A AUTARQUIA REQUERIDA para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal.

Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar.

Cite-se e Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26981 Nr: 513-43.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Concedo ao advogado da parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para a 

juntada de substabelecimento.

Encerrada a fase de instrução, retornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4328 Nr: 85-13.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA, JOSÉ PAULA 

DA ROCHA, ANA APARECIDA FARIAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, via DJE, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se e requererem o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57434 Nr: 1671-60.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, acerca do decurso do prazo de 

suspensão do feito, conforme requerimento acostado às fls. 125/126, bem 

como, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que 

entender de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4149 Nr: 1177-60.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ENPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício 

de fls. 380/381 e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51144 Nr: 3036-23.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES FERREIRA DA SILVA, JANIRA 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, ISABEL FERREIRA BARCELO - OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°. 3036-23.2012.811.0010

Código n°. 51144

Exequente: Agnaldo Moreira Souza

Executados: Janira Souza Santos e Outro

VISTOS ETC,

 Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 62.

Designem-se dia, hora e local para a hasta pública e expeçam-se editais 

(art. 886 e incisos, e 887 e §§, do Código de Processo Civil), devendo a 

escrivania se atentar quanto às hastas já designadas, para procurar 

cumulá-las na mesma oportunidade.

Intimem-se para esses atos, os devedores na pessoa de seus 

advogados, caso o tenham nos autos (art. 889, inciso I, do CPC). Caso 

não tenham patrono, deverão ser intimados por meio de mandado, carta 

registrada, edital ou outro meio idôneo. Do mesmo modo, intimem-se por 

meio de seu advogado (a) o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, ao menos 05 (cinco) 

dias antes da 1ª hasta (art. 889, caput e inciso V, do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 561-02.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELO - OAB:MT 5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 561-02.2009.811.0010

Código 27061

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira Ltda

Executados: Ademilson Bento de Sousa e Adriana Cabral da Silva

 VISTOS ETC,

Defiro em parte os pedidos formulados pelo exequente à fl. 127 para 

determinar a tentativa de penhora e avaliação dos veículos com restrições 

à fl. 86, observado o endereço indicado pela instituição financeira.

Não sendo possível o cumprimento desta decisão pelo Sr. Oficial de 

Judicial, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos para 

análise e deliberação dos demais requerimentos de fl. 127.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26400 Nr: 3009-79.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ROMEO 

SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Souza de Oliveira Filho - 

OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3009-79.2008.811.0010

Código 26400

Exequente: Banco CNH Industrial Capital S/A

Executado: Milton Militão da Rocha

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 241.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82886 Nr: 3644-79.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3644-79.2016.811.0010

Código. 82886

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Maria 

Aparecida de Barros Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificado nos autos.

Estando o processo em ordem e não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova pericial.

Para tanto, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).

Designo o dia 22 de Março de 2018 às 09h00min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Os quesitos das partes já foram apresentados.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara–MT, 23 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97659 Nr: 4981-69.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 12 foi protocolada no prazo 

legal. Assim, faço expedir intimação ao advogado do requerente, via DJE, 

para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83343 Nr: 3841-34.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jose Erivaldo Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, embora o requerido tenha sido devidamente citado 

conforme ref. 16, esse não apresentou contestação. Assim, faço expedir 

intimação ao advogado do requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3642 Nr: 99-70.1994.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LÁZARO RODRIGUES 

- OAB:4405-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Exequente via DJE para, no prazo de 10(dez)dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48861 Nr: 551-50.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CRISPIM GUIMARÃES, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 551-50.2012.811.0010

Código nº. 48861

Exequente: Alice Crispim Guimarães

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros da exequente na forma 

postulada às fls. 166/167 e 180.

Ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias.

Após, cite-se o executado com vistas dos autos na forma da decisão de 

fl. 165.

Escoado o prazo, certifique-se

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22186 Nr: 1001-66.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCM, VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) para devolução dos presentes autos, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Art. 234 paragrafo 2ª CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91346 Nr: 2044-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALINA DA SILVA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo nº. 2044-86.2017.811.0010

Código. 91346

Requerente: Galina da Silva Ltda-ME

 Requerido: Jaime Jesus de Almeida

VISTOS ETC,

Galina da Silva Ltda-ME ajuizou Ação de Cobrança, em face de Jaime 

Jesus de Almeida, qualificados nos autos.

Recebida inicial e seus documentos, o réu foi citado.

As partes noticiaram a formulação de acordo, onde requerem sua 

homologação judicial, com a extinção do feito (ref. 25).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50990 Nr: 2868-21.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDC, ELIANE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2868-21.2012.811.0010

Código nº. 50990

Exequente: Cleiton Pereira de Castro representado por sua genitora Eliane 

Pereira dos Santos

Executado: Cleberson Uguinei de Castro

VISTOS ETC,

Constata-se dos autos que a representante do menor encontra-se 

residindo na comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Deste modo, nos termos do art. 147 do ECA c/c o art. 53, II, do CPC, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA jurisdicional para processar a presente 

demanda em favor do Juízo do domicílio do menor, para onde determino a 

remessa deste feito.

Remetam-se estes autos ao Juízo da comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, fazendo constar nossas sinceras homenagens.

Após, promova-se a baixa na distribuição e demais anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 5218-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, EVA FERREIRA 

SILVA, RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA, JENIFER DA COSTA, ANDERSON 

MORAIS SOUSA, VALDEBRANDO PERES ARANTES, LUIS THIAGO DOS 

SANTOS, IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA, 

DIONIZIO DE JESUS, RONALDO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, VICTOR GUILHERME 

MOYA - OAB:20235/O, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 (...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para 

CONDENAR MAURÍCIO DE JESUS, EVA FERREIRA SILVA, RUTILEIA 

PEREIRA DE ALMEIDA, VALDEBRANDO PERES ARANTES, ANDERSON 

MORAIS SOUZA, DIONÍZIO DE JESUS, RONALDO ROSA DE JESUS, EDINEI 

ORTIZ DE ALMEIDA e IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, todos devidamente 

qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, cabeça, e artigo 35, 

cabeça, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006. Por conseguinte, 

ABSOLVO JENIFER DA COSTA e LUIS THIAGO DOS SANTOS dos crimes 

tipificados no artigo 33, cabeça e artigo 35, cabeça, ambos da Lei Federal 

nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108281 Nr: 366-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CANUTO DA SILVA, RODRIGO DE 

OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Rodrigo de Oliveira Freitas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 17 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Ileonilson 

Rodrigues.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 5 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-02.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILIDIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista que a parte reclamante informou o número do cartão 

correto no id n. 12000553. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte reclamada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos certidão acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11908923 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MILITAO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12000124 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-86.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12036224, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANE PEREIRA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Certifico e dou fé que o autor não apresentou caução, posto isto 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: GIOVANI 

BIANCHI OAB: MT0006641A Endereço: Avenida coroados, 621, AP 304, 

centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 

11:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB: MT0012918A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNA COMERCIO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIANO NASCIMENTO OAB - GO39088 (ADVOGADO)

JULIO CESAR MARQUES TORRES OAB - GO23754 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12038571 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-67.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000184-67.2016.8.11.0010 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO HELIO DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o 

pedido formulado pela parte reclamante no ID n. 11225977, determinando a 

expedição do competente Alvará Judicial, autorizando a transferência dos 

valores à Drogaria Ultra Popular, conforme requerido nos autos. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADNAN ALLI AHMAD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000373-11.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ADNAN ALLI AHMAD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos. Indefiro o pedido formulado pela parte reclamada Município de 

Jaciara, uma vez que os valores foram bloqueados tanto nas contas do 

Estado, bem como nas contas do Município para o cumprimento da liminar 

concedida nos autos, sendo o referido valor bloqueado nas contas do 

Município somado com os valores bloqueados nas contas do Estado, 

resulta na quantia necessária para o atendimento da necessidade da parte 

reclamante. Por outro lado, determino a expedição do Alvará Judicial, 

autorizando a transferência dos valores bloqueados, diretamente a 

Instituição que for realizar o procedimento. Após a realização do 

procedimento pleiteado deverá o requerente prestar contas nos autos. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000961-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

SHEYLA FERREIRA FELISDORO OAB - 008.515.924-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000961-18.2017.8.11.0010 REQUERENTE: DAYSE FELISDORO DE MELO 

REPRESENTANTE: SHEYLA FERREIRA FELISDORO REQUERIDO: 

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA VISTOS. Chamo o feito à ordem. Após detido 

exame dos autos, observo que figura no Polo passivo da presente 

demanda judicial menor, o que torna impossível de se prosseguir no 

conhecimento e julgamento da mesma, eis que o art.8.0, § 1.º, da Lei n.o 

9.099/95 tem expressa vedação quanto à possibilidade dessa pessoa 

figurar como parte em ação perante os Juizados Especiais. Desse modo, 

patente é o impedimento legal, razão pela qual, com arrimo no que dispõe o 

inc. IV do art.51 da Lei de n.º 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, e, transitada esta em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo, autorizando o desentranhamento dos documentos 

encartados aos presentes autos, mediante certidão. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-29.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES FILHO 03917410125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEOPHILO FLEURY OAB - SP133298 (ADVOGADO)

JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO OAB - SP10784 (ADVOGADO)

LUCILLO FERNANDES DE FARIA OAB - SP358251 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010092-29.2016.8.11.0010 REQUERENTE: JOAO BORGES FILHO 

03917410125 REQUERIDO: CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do NCPC, pelos quais 

requer a parte autora a execução de seu crédito. Intime-se a parte 

executada para adimplir a obrigação estabelecida por sentença no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, devidamente 

atualizado. Se não for cumprida a sentença no prazo estabelecido, incidirá 

multa de 10% sobre o valor da condenação. Transcorrido o prazo 

assinalado sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito. Outrossim, deixo de fixar 

os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, 

uma vez que não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 

97 do Fonaje). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. FRANCISCO NEY 

GAIVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO BOSCO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000402-61.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11713515), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010259-46.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Ante a ausência de manifestação da executada, opino pelo deferimento do 

pedido de ID 11917134 e pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, 

arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DEVANIR SCHUENQUENER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000182-63.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11858637), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MISAEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000285-70.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11715932), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CAVALARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANEA CAMOLEZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000708-30.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11735793), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-28.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000885-28.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11741010), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará conforme requerido. Após, arquive-se. 

Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-14.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BOM DESPACHO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 8010287-14.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11759195), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará conforme requerido. Após, arquive-se. 

Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000667-63.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11514233), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará conforme requerido. Após, arquive-se. 

Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000804-79.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11801505), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000613-97.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11804404), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-72.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias juntar procuração dando 

poderes para recebimento de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000340-21.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11839436), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-72.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Processo n. 8010751-72.2015.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11828054), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000571-48.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11880391), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000202-54.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11889652), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOAN OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000818-29.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11891622), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-27.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS SOUZA PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOURENÇO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010463-27.2015.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o acordado no ID 11112639, opino pelo deferimento do item 

2 da minuta do acordo, e pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, 

arquive-se. Jaciara, 26 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 8210-37.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE APARECIDA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial formulado nos autos f. 40/40-v.

Intime-se o ofendido BRUNO OLIVEIRA REGO, para oferecer ou não 

queixa crime conforme artigos 103 do Código penal e 38 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 232-73.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Disopel, JULIO OPOLSKI, CARLOS 

VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor devidamente intimado conforme DJE nº 

10197, disponibilizado em 09/02/2018 e publicado no dia 12/02/2018 não 

se manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento 

n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no 

prazo de 48 horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79197 Nr: 1642-15.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a juntada do recurso de agravo de instrumento, intime-se a parte 

autora para que em 15 (quinze) dias comprove a mora da requerida ou 

requeira o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106691 Nr: 1501-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641-B, Ricardo Basso - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos; Com efeito, a benesse 

invocada deve ser interpretada conforme a Carta Política de 1988, em 

virtude do dever fundamental de se pagar tributos, dever este que não 

fica afastado com mera declaração desprovida de prova eficaz. Assim, 

intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF). Sem 

a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Ocorrendo o recolhimento das custas 

judiciais, proceda-se ao apensamento nos autos Código 36086. Após, 

voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 494-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO do autor.Por oportuno, EXTINGO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo 

honorários advocatícios à Dra. Silviana Milene dos Santos Araujo e ao Dr. 

Fernando Melo, em 03 (três) URHs, para cada, que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, servindo cópia da presente como certidão, 

que deverá ser selada.Sem Custas.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Transitado em julgado, baixa na distribuição e arquivamento 

dos autos.CIÊNCIA à Defensoria Pública.P.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1969-57.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as Partes da designação de pericia para o dia 18.08.2018, às 08 

horas no Hospital Municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85050 Nr: 4700-26.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Adolfo Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80086 Nr: 2006-84.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nazare Aniceto Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 80086

DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27/03/2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o(a) 

trabalhador(a) falecido(a) tinha a qualidade de segurado(a); ou b) o 

cumprimento, pelo(a) trabalhador(a), até o dia da morte, dos requisitos 

para a obtenção da aposentadoria.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 364-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 87256

DECISÃO SANEAMENTO

“Ab initio” esclareço que por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 345, II, do Código de 

Processo Civil.

 Do mesmo modo, havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, não está a causa madura para julgamento.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27/03/2018, às 14h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 550-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 Considerando que a publicação fl.409 referente a decisão fl.406, constou 

apenas um dos patronos habilitados da parte requerida, reenvio a decisão 

para nova publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2180 Nr: 175-02.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Certifico e dou fé, que a publicação de 23.11.2017, no DJE 10143, 

referente ao despacho de 06.11.2017 (fl.117), não constou o nome dos 

advogados da parte autora Dr. Gustavo R. Goes Nicoladelli e Fabiula Müller 

Koening, devendo portanto, ser republicado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010186-16.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON JOSE DIAS GOMES (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-02.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE RODRIGUES HILDEBRANDO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-20.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AGUIAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento da 

presente execução, sob pena de extinção e arquivamento

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-59.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBEIRO SCHMOELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82991 Nr: 3493-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Código n. 82991

DESPACHO

Considerando Ofício n. 814/2017-MP/MT/PJ-Criminal informando que está 

em gozo de férias no período de 11.12.2017 a 19.12.2017 e seu substituto 

legal estará na Cidade de Cuiabá por convocação da Procuradoria da 

Justiça, REMARCO a audiência outrora aprazada para ser realizada no dia 
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18.04.2018 às 17h00.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80918 Nr: 2421-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marques Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar o réu 

ÁLVARO MARQUES LOUREIRO pela prática do delito de porte ilegal de 

arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); Passo à dosimetria da pena.O 

delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena de reclusão 

de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa. Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:a) Culpabilidade: 

normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da 

norma repressora;b) Antecedentes: verifica-se que o réu possui uma 

condenação criminal (código 104967), contudo, o presente delito foi 

praticado antes do trânsito em julgado da primeira condenação;c) Conduta 

social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, 

deixo de valorar;d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes 

nos autos, nada tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; f) Quanto 

às circunstâncias e consequências do delito são normais à espécie; g) 

Sendo o crime perpetrado contra a sociedade, nada se pode falar acerca 

do comportamento da vítima.[...]. Condeno, portanto, o réu Álvaro Marques 

Loureiro a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com fulcro 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do 

Código Penal, [...] Portanto substituo a pena de reclusão por duas 

restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa 

aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções penais. [...] 

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal 

o valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser utilizado para 

pagamento das custas processuais. O restante do valor, caso houver, 

deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário [...] Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60924 Nr: 3543-23.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Henrique Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Ante o exposto, declaro nula a decisão de fls. 95 e seguintes e, por 

conseguinte, designo audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 12 de julho de 2018 às 17h30min.Intime-se o acusado 

e seu defensor.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Juara/MT, 31 

de outubro de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42097 Nr: 2529-72.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação penal de 

competência do Júri, sendo assim, abram-se vistas às partes para 

manifestarem eventual interesse na(s) arma(s) apreendida(s).

Em caso negativo, desde já determino o encaminhamento da(s) arma(s) 

apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e 

da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, 

promova a restituinão, conforme preceitua o art. 119.

Sendo a resposta positiva, mantenha a(s) citada(s) arma(s) em depósito 

para posterior utilização em plenário.

No mais, abra-se vistas para o Ministério Público apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42857 Nr: 3287-51.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43741 Nr: 852-70.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Reolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001264-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001264-84.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: CRISLAINE CAROLINA DA SILVA REQUERIDO: DOGLAS 

SPADA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Regulamentação de Visitas 

ajuizada por CRISLAINE CAROLINA DA SILVA em face de DOGLAS 

SPADA. Inicial e documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. 

Petição da parte autora manifestando a desistência e requerendo a 

extinção dos autos sem resolução do mérito (id. 10929223). Vieram-me os 

autos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, vejamos. 

Depreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é de rigor. Outrossim, reza o artigo 485, inciso VIII, do CPC, que 

o feito será extinto sem resolução do mérito quando o autor desistir da 

ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Sem custas. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. 

Às providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEINE LUCKEMEYER GUIMARAES (EXECUTADO)

FUAD JARRUS FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, 

Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos 

nº 1001086-38.2017.8.11.0025, que tramita perante a 1ª Vara, diligenciei 

por 03 (três) vezes, até a Av. Ulisses Guimarães, nº 17, Bairro Modulo 05, 

nesta cidade, e sendo lá, deixei de proceder com a citação dos 

executados: Fuad Jarrus Filho e Dirleine Luckemeyer Guimarães, por não 

ter localizados os mesmos, pois encontrei a residência totalmente 

fechada, interroguei os vizinhos, fui informado que viajaram no mês de 

Dezembro/2017 e até o momento não retornaram. Sendo assim, devolvo o 

presente para os devidos fins. Dou fé. Juina/MT, 18 de janeiro de 2018. 

Paulo Chrispiniano de Almeida Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO VENICIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001462-24.2017.8.11.0025 AUTOR: 

LINDOLFO VENICIO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Autos nº 1000017-34.2018.8.11.0025 VISTOS. 

Trata-se de Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Doença e 

Conversão para Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por LINDOLFO VENICIO PEREIRA DA SILVA em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em 

síntese, ter contribuído para a previdência social, tendo sido afastado de 

suas funções em razão de estar acometido por doença incapacitante para 

o labor diário. Por meio do ato de fl.22, fora designada data para 

realização de perícia médica. Comunicado de fl. 24 informa o não 

comparecimento do autor na data e horário agendado para perícia. 

Justificativa do não comparecimento para realização da perícia – fl. 26. À 

fl. 27, fora agendada nova data para realização da perícia médica. O laudo 

pericial foi aportado às fls. 36/42. A inicial foi recebida, oportunidade em 

que determinada a citação da parte ré e postergada análise do pedido de 

tutela antecipada para ocasião da prolação da sentença (fls. 45/45-v). A 

parte ré apresentou contestação requerendo a improcedência do pleito e 

silenciou quanto ao laudo pericial (fls. 49/51). A Autora concordou com a 

perícia médica. (fls.64/66). Às fls. 69/70 foi declarada a incompetência da 

Justiça Federal e determinada a remessa do feito a Justiça Comum. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação na qual o autor pretende a conversão do benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Inicialmente, não havendo 

sido impugnado o laudo pericial homologo-o. Prosseguindo, verifico que o 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Denota-se dos autos que o 

autor é segurado da previdência social, o que gerou a concessão do 

benefício de auxílio-doença acidentário.. Segundo consta da perícia 

médica, o autor é portador de osteomilite crônica com seio drenante, 

fratura de extremidade distal da tíbia, fratura do perônio (fíbula), lesão por 

esmagamento do tornozelo, linfedema e insuficiência venosa crônica – fl. 

37. Em regra, para a concessão da aposentadoria por Invalidez, será 

imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e 

permanente para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade 

plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com 

as restrições físicas decorrentes do acidente ou enfermidade. Frise-se, 

que no caso em tela, restou demonstrado por meio do laudo pericial que o 

Autor se encontra incapacitado total e permanentemente para exercer 

atividades laborativas, em virtude do seu quadro clínico que se agravou ao 

longo do tempo e, ainda, pelo fato de não haver possibilidade de 

reabilitação profissional face as sequelas motoras de tornozelo esquerdo 
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que o acometem. Desse modo, pode-se dizer que, foi constatado pela 

médica perita que o Autor, no momento, está incapacitado de forma total e 

permanente para realizar qualquer trabalho, o que corrobora com o art. 42 

da Lei 8.213/91 que dispõe: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. [g.n.] O artigo 59 da Lei n. 8.213/91, institui 

que o auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que estiver 

incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de acidente 

de trabalho temporariamente, e deverá ser pago enquanto permanecer 

nessa condição, in verbis: "Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos." Assim 

sendo, é possível concluir que o autor preenche as condições 

necessárias para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, pois está incapacitado para exercer o labor que habitualmente 

exercia. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DO STJ. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base nas provas 

constantes dos autos, pela incapacidade total e permanente do segurado 

é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 2. O 

reexame dos fundamentos fáticos do acórdão recorrido não é viável em 

recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido.”(AgRg no AREsp 153.552/GO, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012) 

Dessa feita, evidenciada está à necessidade de conversão do 

auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez a contar da data 

juntada do laudo médico pericial (09.06.2017). Explico! Segundo iterativa 

jurisprudência pátria, o termo inicial para a concessão da aposentadoria 

por invalidez, no qual o benefício de auxílio-doença será convertido, é a 

data inicial em que foi juntado aos autos o laudo que forneceu subsídios 

ao julgador para concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado, 

isto é, 09.06.2017 (fl. 35). Nessa esteira, vejam-se os seguintes julgados, 

verbis: “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Comprovado pela perícia oficial, 

em cotejo com o conjunto probatório, que a segurada padece de moléstia 

que a incapacita total e definitivamente para o trabalho, é de ser mantida a 

sentença que restabeleceu o benefício de auxílio-doença desde a 

cessação administrativa e o converteu em aposentadoria por invalidez 

desde a data do laudo judicial. 2. (...)”. (TRF4, REOAC 

0020212-44.2015.404.9999, Sexta Turma, Relator João Batista Pinto 

Silveira, D.E. 21/03/2016) [g.n.] “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. 1. Os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. (...) 4. 

Comprovada a qualidade de segurado, o cumprimento da carência legal e 

a existência de incapacidade laborativa total e permanente na data da 

suspensão do benefício na via administrativa, devido é o restabelecimento 

do auxílio doença desde então e sua conversão em aposentadoria por 

invalidez a partir da data do laudo médico pericial. 5. Juros de mora e 

correção monetária de acordo com os parâmetros do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, sobre as parcelas vencidas, observada a prescrição 

quinquenal (Súmula 85, STJ) 6. Isenção de custas na forma da lei. 7. 

Apelação e Remessa oficial parcialmente providas”. (TRF-1ª Região, AC 

00025020320084013803 0002502-03.2008.4.01.3803, Rel. Juiz Federal 

Murilo Fernandes de Almeida, j. 26.10.2015, DJF1 16.02.2016, P. 830). 

ANTE O EXPOSTO e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e CONVERTO o benefício de 

auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez da data do 

laudo médico pericial (09.06.2017), equivalente a um salário mínimo. Por 

conseguinte, nos termos do art.487, inciso I do NCPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito. Outrossim, verifico que não restaram 

preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada almejada, 

mormente, no que atine ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, até porque, o Autor ao que tudo indica está recebendo o 

benefício regularmente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Prosseguindo, sobre as prestações vencidas incidirá correção 

monetária a partir do vencimento de cada prestação (Lei nº 6.899, de 8 de 

abril de 1981, e MCJF) e Juros moratórios de 1% a.m. até a edição da Lei 

nº. 11.960/2009; e a partir dela de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios na porcentagem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação desta sentença, de acordo com a Súmula nº 111, do STJ. Deixo 

de proceder à remessa dos autos a Instância Superior, posto que a 

decisão não está sujeita a reexame necessário, nos termos do § 3º do 

artigo 496 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Às providências. Juína, 1º de fevereiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000570-18.2017.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS 

ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos requisitos do artigo 319, do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o executado para que oponha 

embargos a presente ação, no prazo de trinta (30) dias, se quiser, nos 

termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o citado prazo e, se nada opor o 

executado, DERTERMINO a escrivania que requisite o pagamento por meio 

do Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. DEFIRO as benesses 

da Justiça Gratuita, uma vez que o requerimento tem por escopo o 

recebimento de honorários advocatícios arbitrados após convocação por 

meio do Judiciário para atendimento profissional as pessoas que se 

enquadram na lei 1.060/50. Após, concluso para deliberações. Às 

providências Juína/MT, 06 de junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-85.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, 

Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos 

nº 1000335-85.2016.8.11.0025, que tramita perante a 1ª Vara, diligenciei 

até a Rua Marcelino C. Campanharo, nº 87, Bairro Modulo 03, nesta 

cidade, e sendo lá, deixei de proceder com a Busca e Apreensão do bem, 

por não ter localizado o mesmo no local, nem também circulando na 

cidade, pois diligênciei por várias vezes, em dias e horários diferentes, 

todas as vezes que lá compareci encontrei a residência totalmente 

fechada. Sendo assim, devolvo o presente, para os devidos fins. Dou fé. 

Juina/MT, 30 de janeiro de 2018. Paulo Chrispiniano de Almeida Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000197-50.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: MAAT 

ENGENHARIA LTDA - EPP VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o recolhimento 

das custas e taxas processuais ou comprove nos autos o devido 

recolhimento, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 

28 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000167-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTIM (RÉU)

WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000167-15.2018.8.11.0025 AUTOR: 

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME RÉU: 

WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA, EDSON MARTIM VISTOS ETC, 

Cuida-se de Ação Monitória proposta pelo INSTITUTO EDUCACIONAL 

PORTAL DO SABER LTDA-ME em face de WANDERLEIA TADEU DE 

OLIVEIRA E EDSON MARTIM. Inicial, emenda à inicial e documentos 

devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das 

custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito 

de parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei 

processual civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem 

como para um ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem 

capacidade financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, 

como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à 

justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está desativada, no 

entanto, por se tratar do mesmo proprietário e pertencer ao grupo 

econômico da Associação Juinense de Ensino Superior - AJES e, pelo fato 

desta segunda, estar passando por dificuldades financeiras devido à 

redução de programas sociais, em específico, o FIES aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, pleiteia o parcelamento das custas iniciais. 

Assim, considerando que a Autora alega que vem enfrentando 

dificuldades financeiras e devido ao número considerável de ações já 

ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais é 

de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO o Autor que em caso de atraso ou 

não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a distribuição, 

nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da primeira 

parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína, 02 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000173-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMAR CURZEL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000173-22.2018.8.11.0025 AUTOR: 

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME RÉU: ZULMAR 

CURZEL VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela 

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA-ME em face de 

ZULMAR CURZEL. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente 

inseridos no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas 

processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de 

parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual 

civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem como para um 

ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade 

financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como 

estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é 

princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está desativada, no 

entanto, por se tratar do mesmo proprietário e pertencer ao grupo 

econômico da Associação Juinense de Ensino Superior - AJES e, pelo fato 

desta segunda, estar passando por dificuldades financeiras devido à 

redução de programas sociais, em específico, o FIES aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, pleiteia o parcelamento das custas iniciais. 

Assim, considerando que a Autora alega que vem enfrentando 

dificuldades financeiras e devido ao número considerável de ações já 

ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais é 

de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 
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recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO o Autor que em caso de atraso ou 

não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a distribuição, 

nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da primeira 

parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína, 02 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000166-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LOFFI (RÉU)

DIVINA DA CONCEICAO BRAGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000166-30.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: DIVINA DA CONCEICAO BRAGA, ADEMAR LOFFI 

VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela ASSOCIAÇÃO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face 

de DIVINA CONCEIÇÃO BRAGA E ADEMAR LOFFI. Inicial, emenda à inicial 

e documentos devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora 

parcelamento das custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, 

vislumbro que o pleito de parcelamento das custas iniciais comporta 

guarida. A nova lei processual civil autoriza o parcelamento das custas 

processuais, bem como para um ato específico, desonerando, assim, 

aqueles que possuem capacidade financeira, porém sem lhes causar 

prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que 

a obrigatoriedade do recolhimento integral das custas iniciais pode criar 

uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está 

passando por dificuldades financeiras devido à redução de programas 

sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos 

acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. 

Assim, considerando que a Autora alega que vem enfrentando 

dificuldades financeiras e devido ao número considerável de ações já 

ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais é 

de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 02 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000171-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA LINO FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000171-52.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MAYRA LINO FIGUEIREDO VISTOS ETC, Cuida-se de 

Ação Monitória proposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face de MAYRA LINO 

FIGUEIREDO. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente inseridos 

no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas processuais. 

Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de parcelamento 

das custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual civil autoriza o 

parcelamento das custas processuais, bem como para um ato específico, 

desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade financeira, porém 

sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado 

a todos, ao passo que a obrigatoriedade do recolhimento integral das 

custas iniciais pode criar uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a 

parte autora aduz que está passando por dificuldades financeiras devido 

à redução de programas sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das 

custas iniciais. Assim, considerando que a Autora alega que vem 

enfrentando dificuldades financeiras e devido ao número considerável de 

ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas 

iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 02 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000160-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LOFFI (RÉU)

RAFAEL GIL SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000160-23.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: RAFAEL GIL SILVA, ADEMAR LOFFI VISTOS ETC, 

Cuida-se de Ação Monitória proposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face de RAFAEL 

GIL SILVA E ADEMAR LOFFI. Inicial, emenda à inicial e documentos 

devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das 

custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito 

de parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei 

processual civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem 

como para um ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem 

capacidade financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, 

como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à 

justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está passando por 

dificuldades financeiras devido à redução de programas sociais, em 

específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos acadêmicos, razão 

pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. Assim, considerando 

que a Autora alega que vem enfrentando dificuldades financeiras e devido 

ao número considerável de ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de 

parcelamento das custas iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento 

adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento 

das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do 

art. 98, §6º, do CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte 

Autora para que recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e 

as demais em 30 (trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em 

caso de atraso ou não recolhimento das demais parcelas, será 

CANCELADA a distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado 

recolhimento da primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 02 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000157-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL MENEZES MACHADO (RÉU)

MIGUEL ALVES MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000157-68.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MICHAEL MENEZES MACHADO, MIGUEL ALVES 

MACHADO VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela 

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - 

AJES em face de MICHAEL MENEZES MACHADO E MIGUEL ALVES 

MACHADO. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente inseridos 

no sistema PJe. Requer o autor pelo parcelamento das custas 

processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de 

parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual 

civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem como para um 

ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade 

financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como 

estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é 

princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está passando por 

dificuldades financeiras devido à redução de programas sociais, em 

específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos acadêmicos, razão 

pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. Assim, considerando 

que a Autora alega que vem enfrentando dificuldades financeiras e devido 

ao número considerável de ações que está ajuizando, o deferimento do 

pedido de parcelamento das custas iniciais é de rigor. Na esteira é o 

entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das custas 

iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não estando 

abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no 

curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo 

magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe CNJ – 198. 

Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Julgado em 

22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será realizado o cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento 

da primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 1º de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000938-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PAULO BATISTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LARISSA GRAZIELLE ROCHA SILVA (REPRESENTADO)
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CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que decorreu "in albis" o 

prazo para a parte requerida apresentar contestação. Rosane Ines Noatto 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000609-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, de todo o teor do 

despacho que segue: "Intime-se a parte Exequente para trazer aos autos 

o cálculo atualizado do débito alimentar, abatendo-se as quantias 

eventualmente pagas, para caso o Executado queira efetuar o pagamento 

e postular o alvará de soltura".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000642-39.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIOMAR COSTA GOMES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da Diligência margeada pelo Sr. Oficial de Justiça, cuja guia 

atualizada está na id. nº 12045773, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

F. E. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

J. G. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte Requerida efetuar o 

pagamento dos alimentos, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazer.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000243-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILVO FOLLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO FILHO (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

JOSE PAULO MOUTINHO FILHO OAB - SP58739 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000243-73.2017.8.11.0025 AUTOR: 

NILVO FOLLE RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, WALTER DO NASCIMENTO 

FILHO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Consignação em Pagamento com pedido liminar proposta por NILVO FOLLE 

em face de WALTER DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS. Por meio da 

decisão de id. 10431488, fora declinada competêncita desta serventia 

devido a conexão entre este feito e os Autos nº 7-80.2013.811.0025 - 

Código nº 91957. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Ab initio, 

verifico que os Autos nº 7-80.2013.811.0025 - Código nº 91957 tramita 

perante esta Vara na forma física. Sendo assim e diante da previsão 

contida no art. 3º da Portaria nº 431/2016 – PRES que implantou o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico – Pje nesta Comarca, que dispõe: Art. 3º. As 

ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 12-9-2016, 

incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. 

Muito embora a presente ação não se tratar de incidente, mas, devido a 

conexão existente entre este feito e os autos acima citado, entendo que o 

presente deve tramitar de forma física e apenso àqueles a fim de se evitar 

decisões contraditórias. Desta forma, sem mais delongas, a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, 

por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Adote a 

secretaria as providências necessárias para que a presente lide seja 

distribuída na forma física e, posteriormente, apensada aos Autos nº 

7-80.2013.811.0025 - Código nº 91957. Transitada em julgado, arquive-se 

o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cumpra-se com 

urgência. Juína, 05 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90267 Nr: 4575-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.SC-M, EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90015 Nr: 4298-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA À 

FL. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80282 Nr: 4824-95.2010.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON CAMPOS, MARILZA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEITE DE SOUZA, ODAIR 

BATISTA ALVES, DOMICI DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A, 

SARA TONEZER - OAB:MT 9074-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 754-59.2015.811.0025
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGDF, DJDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90018 Nr: 4301-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FL. 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 2846-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS, ALESSANDRA 

SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS, ANTE O DECURSO DE PRAZO 

DE SUSPENSÃO DEFERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2169-14.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADSN, JDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPGDS, MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083 MS, GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:OAB/ES19.831, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO/RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 

JUNTADO ÀS FLS. 59/60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 95-55.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA 

- OAB:12731

 VISTOS EM CORREIÇÃO.Primeiramente, MANIFESTEM-SE os herdeiros, no 

prazo legal.Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 964-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA RONALDO 

FERREIRA DE MIRANDA - FI, PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE 

R$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA 

A SER CUMPRIDA NO 4º ASSENTAMENTO, NA ZONA RURAL DE 

CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 964-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14H30MIN, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FL. 234: "Vistos etc. DETERMINO a retificação 

do polo passivo da ação para substituir NACIONAL DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA por RONALDO FERREIRA DE MIRANDA. REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de abril de 2018, às 

14h30min. DEFIRO a intimação, via oficial de justiça, da testemunha JOSÉ 

CARLOS GOULART para comparecer à audiência designada, mediante 

expedição de mandado de intimação e condução coercitiva. Desde já, 

autorizo o reforço policial para o cumprimento do referido mandado, caso 

seja necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101667 Nr: 2644-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 
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RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90353 Nr: 4673-61.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 148/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 5258-21.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGSDP, LDPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91292 Nr: 5694-72.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123594 Nr: 3612-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 41-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95361 Nr: 3624-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 DESPACHO FL. 193: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Ante a oposição 

interposta pelo Sr. Eduardo Henrique de Souza, conforme código nº 

129010, DETERMINO a suspensão da presente demanda. AGUARDE-SE 

julgamento simultâneo entre a oposição e ação principal, conforme estipula 

o art. 686, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 129010 Nr: 1916-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR PEIXOTO GUIMARÃES, MICHEL JOSÉ 

MANSUR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI RONQUE - OAB:15.937, 

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:MT/6811-B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA ÀS FLS. 49/110, BEM COMO DO DECURSO DE PRAZO À 

FL. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135880 Nr: 472-16.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA O DIA 03 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 15H00MIN, NA CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS 

AUTOS DE ORIGEM Nº 5483-14.2017.811.0105 (85409), DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE COLNIZA-MT, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 53: 

"Vistos etc. DESIGNO audiência para o dia 03 de abril de 2018, às 

15h00min. Providencie a escrivania as intimações necessárias. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Após o cumprimento, baixem e 

devolva-se com as nossas homenagens."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44101 Nr: 3454-52.2008.811.0025

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILE MEZAKASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUELAU GARDIN, BENEDITO FAREZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelia Mara Gomes da Silva - 

OAB:28120/PR, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98215 Nr: 33-44.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL EVANGELISTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT
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 SENTENÇA FLS. 103/104: "VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Cuida-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de MANOEL EVANGELISTA SANTANA. [...] I – D I S P O S I T I V O 

8. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. 9. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. 10. Transitada em 

julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88802 Nr: 2944-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13513/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO 

PARA O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000134-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREIA NARDY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARDOSO RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000134-25.2018.8.11.0025 AUTOR: MARLI 

CORREIA NARDY RÉU: FERNANDO CARDOSO RODRIGUES DESPACHO 

Vistos em correição. Recebo a exordial, eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319, NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. No caso em que a petição 

inicial não está devidamente instruída, de forma a comprovar os requisitos 

do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, necessária se faz a 

justificação prévia do alegado. Compulsando os autos, entendo 

conveniente a realização de audiência de justificação prévia, consoante 

autoriza artigo 562, segunda parte do NCPC, com vistas à 

complementação do pedido inicial, eis que os argumentos expostos na 

petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma 

valoração segura da controvérsia de índole possessória, mormente, 

quando pleiteada medida liminar. Desta feita, designo a data de 21/03/2018 

às 17h00m, para realização de audiência de justificação, devendo a parte 

autora trazer suas testemunhas independente de intimação, contudo, o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado com o mínimo de 05 (cinco) dias 

de antecedência da audiência, sob pena de preclusão. CITE-SE o réu, nos 

termos do artigo 562, terceira parte, NCPC, para comparecer à audiência, 

advertindo-o de que poderá intervir apenas para formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do autor, desde que o faça por intermédio de 

advogado. O prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação do 

despacho que deferir ou não a medida liminar (NCPC, art. 564, parágrafo 

único). Às providências. Juína/MT, 23 de fevereiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89811 Nr: 4073-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CARDOSO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que a perícia será efetuada dia 22 de março de 

2018, às 13h30min no Hospital São Geraldo, situado na Av. Mato Grosso, 

nº 150, Centro, Juína-MT. Devendo a parte interessada apresentar, em 

ocasião, exames e laudos médicos prévios e atualizados e além de todos 

os quesitos pertinentes ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111025 Nr: 3079-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação da parte autora para que, manifeste a cerca da certidão do 

Centro Judiciário de Solução de conflitos e Cidadania de folhas 167.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 4571-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 391.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48870 Nr: 3116-44.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando, DECLARO EXTINTA sua PUNIBILIDADE e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo de pena e 

DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Tendo em vista a petição (f. 361) da advogada Dativa Dra. Carmem Lúcia e 

Silva Prado, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 1 URH. SIRVA a presente como 

título executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.
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Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos. Tendo em vista o oficio do CDP informando a impossibilidade de 

escoltar o recuperando por estar sem viatura REDESIGNO à audiência 

para o dia 21/05/2018, às 17h. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEITE AGUILAR CARDOSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 13:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 14:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001291-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA QUEIROZ MOREIRA CARRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADCONSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 14:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-76.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 14:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-92.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 14:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-09.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOMINGOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 14:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-82.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR NOVAIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-32.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-91.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DI FILIPPO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ALVES BORGES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 15:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 16:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELERIANA AMORIN DOS REIS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 16:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELIN MARIANA GOMES DE BAIRROS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 16:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 16:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252130 Nr: 4152-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDdPVdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdCdMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a justificativa apresentada pela Assistente Social 

e pela Psicóloga, e determino o arquivamento deste pedido de 

providências.Intimem-se.Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas 

e anotações de estilo.Mirassol D’Oeste – MT, 20 de fevereiro de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90993 Nr: 4027-98.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Gleriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Município do 

Mirassol D’Oeste em face de Espolio de Antônio Gleriane, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de 

natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 35/36).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 
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declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

Ademais, embora a parte exequente informe o recolhimento das despesas 

processuais, não consta dos autos as documentações que atestem o 

alegado, deste modo, CONDENO a parte executada ao pagamento das 

custas/despesas processuais.

Ante o adimplemento do débito tributário, SUSPENDA-SE a ordem de 

penhora ou restrições, acaso expedida.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255632 Nr: 5857-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdLS, Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento a r. decisão de fls. 32/33 que esta Secretaria 

designou a data 23/03/2018 às 13h para a realização da perícia médica da 

parte autora. Eu. Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4132 Nr: 1415-42.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&AL, CJGdO, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 (...)Assim, oficie-se às administradoras de cartão de crédito American 

Express do Brasil & Cia e Visa do Brasil para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se houver, promover o bloqueio e transferência para a conta judicial 

de valor existente em nome da empresa executada (CNPJ n.º 

36.916.286/0001-05) e de seus sócios corresponsáveis Antônio Arantes 

Junior (CPF n.º299.650.631-68) e Celio Joaquim Gomes de Oliveira (CPF 

n.º367.471.069-20), exatamente como requerido às fls. 295, até o limite do 

crédito executado, qual seja, R$ 22.830,30 (vinte e dois mil, oitocentos e 

trinta reais e trinta centavos).Caso positivo o bloqueio, posto que 

parcialmente, intime-se a parte executada acerca da penhora, em cinco 

dias, nos termos do art. 854, §3º do Código de Processo Civil. Não 

havendo impugnação, expeça-se alvará para levantamento/transferência 

dos valores.Caso negativo, intime-se o exequente para que indique outros 

bens à penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.De 

todo modo, DEVERÁ a Secretaria da Primeira Vara certificar o decurso do 

prazo para que a parte impugnada ofereça a impugnação a que alude o 

art. 854, §3º do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, 09 de fevereiro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253899 Nr: 5174-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Neves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Caires, Municipio de Mirassol 

D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de f. 41, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos os endereços atualizados do 

requerido e dos confinantes. Uma vez apresentado, cite-os.

Outrossim, defiro o pleito de f. 49/50, para o fim de determinar que a 

intimação do Estado de Mato Grosso seja feita pessoalmente, com 

remessa dos autos, nos moldes do art. 183, §1º, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4528 Nr: 185-38.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Marlene Pereira de 

Souza Marchezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:5328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Diante do teor da petição de fls. 504, intime-se a Fazenda Nacional, na 

pessoa no seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos o interesse o que possui nesta demanda, haja vista que 

não configura como parte.

 Decorrido o prazo e com manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Decorrido o prazo e sem manifestação, certifique-se e retorne os autos 

ao arquivo.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247147 Nr: 1706-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por GILSON 

CARLOS FERREIRA, em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl. 27, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, em razão de que a certidão 

incrustada nos autos não ser do douto causídico ora exequente, desta 

maneira, requereu a extinção do presente feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

 Ademais, Defiro o pedido do autor de fls. 27, de modo que determino o 

desentranhamento dos documentos ora pugnados, devendo ser 

substituídos por cópias.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT 19 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142078 Nr: 4657-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente pugnando pela expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que forneça cópias das últimas declarações de imposto de renda em 

nome do executado.

 Pois bem.

Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88.

 D’outra banda, verifico que o exequente realizou inúmeras tentativas a fim 

de localizar bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, 

esgotando-se todas as vias ao alcance da parte.

Desta feita, DEFIRO o pedido formulado à fl. 36, para tanto, consigno que 

realizei consulta ao Sistema INFOJUD, solicitando as Declarações de 

Imposto de Renda em nome da parte executada, conforme extratos em 

anexo.

Deste modo, manifeste-se a parte exequente acerca dos documentos 

juntados na sequência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMLF, JFS, LCC, CAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, RAFAEL MIRANDA 

SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT

 (...) RECEBO a presente demanda e, por consectário, dou continuidade à 

atividade jurisdicional deste Juízo. Citem-se os requeridos, pessoalmente, 

para responderem aos termos desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações trazidas aos 

autos (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. No mais, considerando-se a incompatibilidade da 

designação de audiência de conciliação/mediação com o objeto da 

presente lide, deixo de designá-las, nos termos do art. 334, §4º, II, do 

Código de Processo Civil. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista 

ao Ministério Público para impugnar, no prazo legal.Empós, volvam-me 

conclusos os autos para ulteriores deliberações. Expeça-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253880 Nr: 5159-15.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Evangelista da Silva - 

OAB:

 (...) Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o requerido 

forneça os meios necessários à autora para que seja submetida à cirurgia 

de Ureterolitotripsia Flexível com colocação e retirada de J.Ausente à 

condenação em custas, considerando o disposto no art. 3.º, I, da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001.Transitada em julgado a presente sentença e em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 01 de março de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257472 Nr: 657-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSA SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifico que no relatório de fls. 14 não 

consta assinatura do médico responsável pelo atendimento do Sr. Claudeir 

Souza Gomes, Dr. Matheus Berthoud Oliveira (Psiquiatra). Desta feita, 

determino a intimação da requerente para que sane a falha apontada, com 

urgência.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223596 Nr: 4243-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de A. M. Barreto e Cia Ltda. - ME, até 

o limite de R$ 29.171,30 (nove mil e nove reais e vinte centavos).Se 

frutífera, intime-se o executado na pessoa do seu advogado, ou não o 

tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.Se infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, 

intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 

da LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 

2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244045 Nr: 48-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdLD&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens dos executados passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO o pedido de penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas do(s) executado(s) desfavor de Orlando Waldomiro Dan Junior e 

Senhorinha Sueli de Lara Dias, até o limite de R$ 9.009,20 (nove mil e nove 
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reais e vinte centavos).Se frutífera, intime-se o executado na pessoa do 

seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Se infrutífera ou parcialmente 

frutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste, MT, 21 de fevereiro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210349 Nr: 2077-78.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:13522-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Lair Ferreira, até 

o valor total de R$ 658,51 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e 

onze reais e quarenta e dois centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, 

intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 

921, III do Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, 

intime-se o executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, 

pessoalmente, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 21 

de fevereiro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253841 Nr: 5135-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR / 22.819

 Intime-se o Procurador da parte embargante sobre o teor da r. decisão de 

fl 24, e impugnação aos embargos às fls. 26/38, Sendo consignado o 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233864 Nr: 4125-73.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deitos E Gramulha Ltda -EPP, Alessandro 

Deitos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5.635/MT

 Intime-se os procuradores das partes sobre o teor do despacho de fl.71, 

disponivel no site do TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206866 Nr: 1344-15.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 1344-15.2014.811.0011 – Código: 206866

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Daniel Pereira Nunes

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Daniel Pereira Nunes, Cpf: 

30469430168, Rg: 284.243 SSP MT Filiação: Sebastião Pereira Nunes e de 

Zilda Pereira Nunes, brasileiro(a), natural de Mirante de parapanema-SP, 

casado(a), marceneiro, Endereço: Rua 07 Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 4.219,44

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo 

Município de Mirassol D’Oeste em desfavor do DANIEL PEREIRA NUNES. 

Entre um ato e outro, os exequentes pugnaram às fls. 68 pela extinção da 

execução, ante o adimplemento do débito exequendo. Os autos vieram-me 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve a satisfação da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, inciso II e o art. 925, estes últimos do CPC. Desconstituo 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Em que pese a informação de fls. 68 quanto às custas processuais e 

honorários advocatícios, tal não se depreende dos autos, de modo que 

CONDENO o executado nas referidas verbas. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. C. Mirassol 

D’Oeste-MT, 7 de agosto de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. 

Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 16100 Nr: 157-21.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Teodoro de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Francisco Teodoro de 

Campos, ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de 

R$861,64 (oitocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro 

centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 
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do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$861,64 (oitocentos 

e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), representado pela 

petição de fl. 94/95.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212882 Nr: 2527-21.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovale Industria e Comercio de Ração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o petitório acostado às fls. 77, determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano.

Ultrapassado o aludido prazo, intime-se a parte requerente para que 

propulsione o feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202472 Nr: 472-97.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinir C. dos Santos - Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Edinir C. dos Santos – 

Comércio - Me, ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia 

de R$329,00 (trezentos e vinte e nove reais).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$329,00 (trezentos e 

vinte e nove reais), representado pela petição de fl. 32/33.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173793 Nr: 4616-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFRG, AdFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso requereu às fls. 76/77, a 

penhora dos créditos da empresa executada Augusta de Freitas Ribeiro - 

Gráfica (CNPJ n.º 05.026.468/0001-79) e de sua sócia Augusta de Freitas 

Ribeiro (CPF n.º 781.510.468/0001-79) junto às empresas administradoras 

de cartões de crédito.

Pois bem.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penhora dos 

valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito 

configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, 

medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram 

esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens 

penhoráveis.

Nesse toar, citem-se os seguintes precedentes:

 TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS 

EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA 

EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a 

penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de 

cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram 

esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens 

penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. 

ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, 

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis 

de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da 

empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular 

desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. 

HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1348462/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 04/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS 

RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. 

FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUESTÃO 

ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 

7/STJ. 1. A penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio 

de cartão de crédito possui natureza jurídica de direito de crédito, listado 

no art. 11, VIII, da Lei 6.830/1980 e no art. 655, XI, do CPC, sendo que tal 

medida implica em verdadeira penhora sobre o faturamento da empresa. 

Dessa forma, para a decretação da medida deve-se observar um maior 

rigor, sendo possível apenas se frustradas todas as tentativas de 

localização de bens pela exequente, e desde que não atrapalhe o 

funcionamento da empresa. Precedentes. 2. O reexame de matéria de 

prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1425827/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

28/09/2015).

Na hipótese em deslinde, mostra-se perfeitamente viável que a constrição 

judicial recaia sobre faturamento da empresa devedora, especialmente em 

se tratando de execução fiscal. Isso porque a empresa não possui outros 

bens penhoráveis, passíveis de constrição, consoante se denota das 

tentativas frustradas de penhora online de fls. 24/25 e 70/71, Infojud às 

fls. 46/50, bem como Renajud às fls. 54/55.

Com efeito, a jurisprudência admite, consoante se infere dos arestos 

colacionados a penhora sobre o faturamento do devedor executado (STJ, 

1 T.RMS 3.269-8-SP, Rei. Min. Milton L Pereira), insinuando-se 

concretizável a medida desde que infrutífera a tentativa de constrição 

sobre outros bens, como é o caso.

Assim, oficie-se às administradoras de cartão de crédito American 

Express do Brasil & Cia e Visa do Brasil para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se houver, promover o bloqueio e transferência para a conta judicial 

de valor existente em nome da empresa executada (CNPJ n.º 

05.026.468/0001-79) e de sua sócia Augusta de Freitas Ribeiro (CPF n.º 

781.510.468/0001-79) exatamente como requerido às fls. 76/77, até o 

limite do crédito executado, qual seja, R$ 09.955,50 (nove mil, novecentos 
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e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Caso positivo o bloqueio, posto que parcialmente, intime-se a parte 

executada acerca da penhora, em cinco dias, nos termos do art. 854, §3º 

do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se alvará 

para levantamento/transferência dos valores.

Caso negativo, intime-se o exequente para que indique outros bens à 

penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF.

De todo modo, DEVERÁ a Secretaria da Primeira Vara certificar o decurso 

do prazo para que a parte impugnada ofereça a impugnação a que alude o 

art. 854, §3º do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 22 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248462 Nr: 2310-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Toledo Cia Ltda - EPP, Weniton Soares 

de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 32 

e pesquisa feita às fls. 33/34 e certidão de mandado de execução em fl. 

36, disponivel no site do TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248589 Nr: 2376-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 05 (cinco) DIAS

AUTOS N.º 2376-50.2017.811.0011 – Código: 248589

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Edvaldo Mendes dos Santos

PARTE RÉ: Cleuza Maria Gonçalves

CITANDO(A, S): Requerido(a): Cleuza Maria Gonçalves Filiação: Benjamim 

Antonio Gonçalves e Tereza Dolores Gonçalves, data de nascimento: 

23/02/1976, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, casado(a), do 

lar, Endereço: Lugar Incerto

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Edvaldo Mendes dos Santos representado pela 

Defensoria Pública, vem pela presente propor Ação de Divórcio em face 

de Cleusa Maria Gonçalves, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Cumpre na exordial que os mesmos contraíram matrimônio em 1 (primeiro) 

de setembro de 1993, dentre esse tempo permaneceram juntos durante 13 

(treze) anos e há mais de 11 (onze) anos encontra-se separados. Ainda 

relata que os mesmos não contraíram nenhum bem durante o lapso 

temporal.

 DESPACHO: Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 16, no que tange os 

itens “V e VI”. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 06 de Fevereiro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito.

Vistos. I – RECEBO a inicial em todos os seus termos eis que presentes os 

requisitos legais. II – Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). III – 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revoga-los a qualquer 

momento caso inverídico as alegações. IV – Considerando que o requerido 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, determino que sejam oficiadas 

as principais empresas de telefonia do país (Vivo, Tim, Oi, Claro) e a 

Energisa, solicitando informações acerca do endereço atualizado do 

requerida Cleuza Maria Gonçalves, nascido em 28 de fevereiro de 1976, 

filha de Benjamim Antônio Gonçalves e Tereza Dolores Gonçalves, bem 

como seu CPF. V- Restando infrutífero os pareceres das empresas 

retromencionadas, DETERMINO a citação via edital da parte supracitada no 

prazo de 05 (cinco) dias, com o fito de apresentar resposta à contenda, 

se assim o quiser. VI - Transcorrido o prazo in albis, NOMEIO como 

curador defensor dativo o advogado Rafael Tamandaré Novaes, OAB/MT 

19946/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os 

valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), com fulcro no artigo 72, II, do CPC, para defender os interesses 

do requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal. VI- Após, INTIME-SE a requerente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. VII – CIÊNCIA ao MPE. 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 de 

julho de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra. Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243843 Nr: 4847-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME, Flavio de Paiva Mazali, Nabia 

Cristiane de Andrade, Ana Paula Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intime-se o procurador da requerente sobre o teor da r. decisão de fl. 57 

e pesquisa juntada às fls. 58/60-vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 4888-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Correia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intime-se o procurador da parte requerida sobre o teor da r. decisão de fl. 

112, disponivel no site do TJMT. Fica consignado o prazo de 15 (quinze) 

dias para querendo apresente as provas que ainda pretenda produzir, 

sendo o silêncio interpretado como inexistência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130265 Nr: 1454-19.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre a juntada de carta 

precatória de fls.164/169.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256478 Nr: 279-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Gomes & Gomes Ltda- ME, Gislaine 

de Carvalho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte exequente para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado ou 

seja citação da parte executada, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255602 Nr: 5847-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação da executada às fls. 13/14, HOMOLOGO os 

cálculos da exequente, razão pela qual cumpra-se o remanescente de fls. 

12 com a expedição da requisição de pagamento, e aguarde-se a 

efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo do artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente.

 Empós, dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 187491 Nr: 2271-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:10604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de fl. 

98/98-vº, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227756 Nr: 629-36.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deitos E Gramulha Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilce Barcelone Muller - EPP, João Anderson 

Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intime-se os procuradores das partes sobre o teor da r. sentença de 

homologação e extinção de fl. 91, disponivel no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 3-28.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplanagem Dovidio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intime-se o patrono da exequente sobre o teor da r. decisão de fl. 200, 

disponivel também no site do TJMT. Fica consignado que os autos estará 

com vistas para este se manifestar sobre a prescrição do crédito tributário 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238987 Nr: 2249-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

64, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para 

no prazo de 15 (quinze) dias interpor contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 3294-45.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Aparecido Rezende Bechelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da exequente sobre o teor da r. decisão de fl. 174, 

disponivel no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211240 Nr: 2214-60.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geicele Gomes Barbosa, Lazinho Ademir Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Intime-se o procurador da parte requerida sobre o teor do despacho de fl. 

278, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procrador intimado para 

que querendo no prazo de 15 (quinze) dias especifique as provas que 

ainda pretenda produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 113723 Nr: 2239-15.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, Mauro Antonio Farias 

da Silva, João Edilson Bergamo, Rene Crespo Mantel, Futuro Informática 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, Sergio Ricardo Batista de Almeida - OAB:MT 167118, 

VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044

 Intime-se osprocuradores dos demandados sobre o teor da r. decisão de 

fl. 640, disponivel no site do TJMT. Ficando estes procurador es intimados 

para que dê, no prazo legal, a presentação das derradeiras alegações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 110499 Nr: 2026-09.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Márcio Martinez 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Cléo Adriana Sander da Silva - OAB:9036, Eder Faustino 

Barbosa - OAB:11.566-A, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:MT 167118, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intime-se os procuradores da parte demanda sobre o teor da r. decisão 

de fl. 664 disponível no site do TJMT. Ademais fica estes intimados para no 

prazo legal apresentarem suas devidas alegações.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195073 Nr: 3538-22.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corso Incorporaçôes e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3538-22.2013.811.0011 – Código: 195073

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A União

EXECUTADO(A, S): Corso Incorporaçôes e Empreendimentos Ltda

CITANDO(A, S): Executados(as): Corso Incorporaçôes e 

Empreendimentos Ltda, CNPJ: 65027294000190, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Francisco Botelho Neto, Nº 958, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/10/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.254,81

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A União devidamente representada pelo Procurador 

da Fazenda Nacional, vem propor ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa 

em face de Corso Incorporações e Empreendimentos LTDA-ME, todos 

devidamente qualificados. Consubstanciada apresenta os seguintes 

registros: N. DO PROCESSO ADM: 10183 400018/2007-45; N. DA 

INSCRIÇÃO: 12 6 13 000991-18; VALOR ATUALIZADO: R$ 43.131,63 e N. 

DO PROCESSO ADM:10183 400018/2007-45; N. DA INSCRIÇÃO: 12 7 13 

000117-06; VALOR ATUALIZADO: R$ 7.123,18, para tanto pediu que 

fosse feito citação por Correio, mas está restou infrutífera, assim como o 

Mandado de Intimação, Avaliação e Penhora, no mesmo sentido pela 

ordem dos pedidos faz presente a expedição do presente Edital de 

Citação.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito., 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.119/122 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 02 de Abril de 2018, às 16hs20min, para a realização do 

Exame Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o 

Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir. . Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253232 Nr: 4856-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.127/129 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 02 de Abril de 2018, às 16hs40min, para a realização do 

Exame Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o 

Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir. . Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255574 Nr: 5835-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

77/104, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239430 Nr: 2478-09.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francismara Barros de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

83, disponível no site do TJMT. Fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentas suas contrrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148903 Nr: 4359-94.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Upp Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da autora sobre o teor da r. decisão de fl. 110, 

disponível também no site do TJMT. Fica este procurador intimado para no 

prazo legal dar regular impulsionamento no feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228442 Nr: 999-15.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela de Souza Silva, CLARICE PEREIRA DA 

ROCHA, Aparecida Ivone Mazotti, Eliana Olimpio, Vaneila Gracieli de Souza 

Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 

188, disponivel no site do TJMT. Ademais fica este procurador consignado 

a se manifestar no prazo de 15 (dias), se não houver estes autos serão 

remetidos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246350 Nr: 1308-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Antonia Gonçalves, Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'Amico da 

Silva - OAB:22.687, Arnaldo de Souza - OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 85, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar suas contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.119/122 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 02 de Abril de 2018, às 16hs20min, para a realização do 

Exame Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos . Igualmente fica 

o Procurador da parte requerida intimado de que foi arbitrado os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a 

parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta 

por cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239519 Nr: 2529-20.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene da Silva, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.109/111 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33938 Nr: 20-63.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Vila Nova Ltda, Adalto Sales 

de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 20-63.2009.811.0011 – Código: 33938

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco Bradesco S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 680 de 1041



PARTE REQUERIDA: Transportadora Vila Nova Ltda e Adalto Sales de 

Matos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adalto Sales de Matos, Cpf: 

11149450134, Rg: 0164265-0 SSP MT Filiação: Abelo José de Matos e de 

Dorcilia Sales de Matos, data de nascimento: 28/08/1956, brasileiro(a), 

natural de Jales-SP, casado(a), contabilista prático e comerciante, 

Endereço: Rua Benedito do Nascimento, Nº 2.109, Bairro: Jardim São 

Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 38.218,64

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução contra Devedor Solvente 

proposta por Banco Bradesco s/a em face de Transportadora Vila Nova 

Ltda e Adalto Sales de Matos, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em decisão de fls. 37 o feito fora remetido ao arquivo, posto que o 

exequente permaneceu inerte para dar prosseguimento ao feito. Após o 

desarquivamento dos autos, fora determinada intimação da exequente 

para manifestar acerca da prescrição em fl. 39, sendo certificada sua 

inércia à fl. 41. Os autos vieram conclusos. Relatei. Fundamento e decido. 

Acerca da suspensão da execução, e das causas interruptivas do prazo 

prescricional, o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 921. Suspende-se a 

execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no 

todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à 

execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se 

a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o 

exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar 

outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que 

trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja 

localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o 

juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão 

desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 

forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata 

o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de 

que trata o § 4o e extinguir o processo.” Pois bem. Com o olhar volvido ao 

arquivamento determinado à fl. 37, o qual ocorrera em 21/01/2011, e a 

presente data (08/11/2017), verifica-se que já transcorrera além do prazo 

de prescrição intercorrente, qual seja, de 05 (cinco) anos, conforme 

apregoado no art. 921, §4º do CPC, posto que já se passaram 

aproximados 06 (seis) anos desde a última manifestação e providência 

nos autos pelo autor. Ademais, embora devidamente intimado, o exequente 

não se manifestou acerca da ocorrência da prescrição, cumprindo assim 

este juízo o disposto no art. 921, §5º, do CPC, sendo o seu 

reconhecimento e extinção do feito medida que se impõe. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A inexistência de qualquer ato efetivo e 

relevante para o andamento da fase de cumprimento de sentença por mais 

de cinco anos, em se tratando de pretensão decorrente de condenação à 

reparação de danos gerados de acidente de trânsito, autoriza o decreto 

de prescrição intercorrente e a extinção da obrigação. Extinção possível 

diante da inércia que não viola direito adquirido ou configura 

enriquecimento indevido do devedor, já que os prazos prescricionais tem 

assento legal a desafiar a demonstração de interesse na exigência do 

cumprimento das obrigações. Sentença confirmada pelos seus 

fundamentos como autoriza o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005523394, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado 

em 18/07/2016).” Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO 

EXEQUENDO E JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 921, §5º, e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC. 

Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito. CONDENO o requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 

10% (dez) por cento sobre o proveito econômico da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

novembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33938 Nr: 20-63.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Vila Nova Ltda, Adalto Sales 

de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 20-63.2009.811.0011 – Código: 33938

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco Bradesco S/A

PARTE REQUERIDA: Transportadora Vila Nova Ltda e Adalto Sales de 

Matos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Transportadora Vila Nova Ltda, CNPJ: 

00186981000103, brasileiro(a), Endereço: Rua Rua Professor Odelio 

Barbosa Nº 374, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 38.218,64

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução contra 

Devedor Solvente proposta por Banco Bradesco s/a em face de 

Transportadora Vila Nova Ltda e Adalto Sales de Matos, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em decisão de fls. 37 o feito fora 

remetido ao arquivo, posto que o exequente permaneceu inerte para dar 

prosseguimento ao feito. Após o desarquivamento dos autos, fora 

determinada intimação da exequente para manifestar acerca da 

prescrição em fl. 39, sendo certificada sua inércia à fl. 41. Os autos 

vieram conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Acerca da suspensão da 

execução, e das causas interruptivas do prazo prescricional, o Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas 

hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, 

quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - 

quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação 

dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, 

em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens 

penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 

916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem 

manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 

4o e extinguir o processo.” Pois bem. Com o olhar volvido ao arquivamento 

determinado à fl. 37, o qual ocorrera em 21/01/2011, e a presente data 

(08/11/2017), verifica-se que já transcorrera além do prazo de prescrição 

intercorrente, qual seja, de 05 (cinco) anos, conforme apregoado no art. 

921, §4º do CPC, posto que já se passaram aproximados 06 (seis) anos 

desde a última manifestação e providência nos autos pelo autor. Ademais, 

embora devidamente intimado, o exequente não se manifestou acerca da 

ocorrência da prescrição, cumprindo assim este juízo o disposto no art. 

921, §5º, do CPC, sendo o seu reconhecimento e extinção do feito medida 
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que se impõe. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A 

inexistência de qualquer ato efetivo e relevante para o andamento da fase 

de cumprimento de sentença por mais de cinco anos, em se tratando de 

pretensão decorrente de condenação à reparação de danos gerados de 

acidente de trânsito, autoriza o decreto de prescrição intercorrente e a 

extinção da obrigação. Extinção possível diante da inércia que não viola 

direito adquirido ou configura enriquecimento indevido do devedor, já que 

os prazos prescricionais tem assento legal a desafiar a demonstração de 

interesse na exigência do cumprimento das obrigações. Sentença 

confirmada pelos seus fundamentos como autoriza o disposto no artigo 46 

da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005523394, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa 

Stumpf, Julgado em 18/07/2016).” Ante o exposto, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO E JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 921, §5º, e art. 487, inciso II e 

parágrafo único, do CPC. Desconstituo eventual penhora existente sobre 

os bens do executado no presente feito. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, 

verba esta que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o proveito 

econômico da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6473 Nr: 1675-85.2000.811.0011

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A - Manah S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre a r. sentença de fls. 76/77 e 

juntada de cumprimento de carta precatória em folhas posteriores.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116322 Nr: 3172-85.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edneia Messias Dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3172-85.2010.811.0011 Código 116322

ESPÉCIE: Ação de Execução Fiscal

 PARTE EXEQUENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE EXECUTADA: Edneia Messias dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edneia Messias dos Santos, Cpf: 

79938930115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Projetada 4 Nº 216, 

Bairro: Parque da Serra, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro Reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32625 Nr: 2400-93.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. Souza Serviços - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 2400-93.2008.811.0011 – Código: 32625

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: E. S. Souza Serviços - ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): E. S. Souza Serviços - Me, CNPJ: 

02737221000172, brasileiro(a), Endereço: Rua Miguel Botelho de Carvalho, 

Nº 3645, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 3.231,29

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de E. S. SOUZA SERVIÇOS - ME, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 3.231,29 

(três mil duzentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos). A inicial foi 

recebida no dia 10/10/2008 (fl. 55), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Desconstituo eventual 
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penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 1º de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12908 Nr: 650-32.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 650-32.2003.811.0011 – Código: 12908

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

PARTE REQUERIDA: Madereira Pereira Nunes Ltda

INTIMANDO(A,S):Executados(as): Madereira Pereira Nunes Ltda, CNPJ: 

01976935000170Inscrição Estadual: 13.041.918-4, brasileiro(a) , 

madereira, Endereço: Rua Benedito do Nascimento, Nº 1.312-Fone: 

3241-1574, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/05/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 10.373,97

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Nacional em face de MADEIREIRA PEREIRA NUNES LTDA, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor inicial de R$ 

10.373,97 (dez mil trezentos e setenta e três reais e noventa e sete 

centavos). A inicial foi recebida no dia 16/05/2003 (fl. 12), oportunidade 

em que foi determinada citação do executado para pagar o débito. Às fls. 

27 foi requerida a suspensão do feito em razão do executado ter aderido 

ao parcelamento do débito exequendo. Em petição de fls. 67 a Fazenda 

Pública informa que a parte executada foi excluída do parcelamento e 

requer o prosseguimento do feito. Decisão de fls. 86 determinou o 

arquivamento dos autos até ulterior manifestação ou providência da parte 

exequente. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional Tributário 

dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Com o 

advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do inciso I, 

do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação 

passou a incidir nos processos executivos fiscais com despacho inicial 

posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente caso. Ocorre, no 

entanto, que em minuciosa análise processual, vislumbrou-se que, embora 

tenha sido interrompido o prazo prescricional pelo parcelamento do débito 

(causa interruptiva da prescrição – art. 174, IV, CTN), o feito fora 

alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, que desde a 

informação de que o executado foi excluído do parcelamento 

(04/03/2011), não houve mais qualquer ato jurídico capaz de interromper o 

prazo prescricional. A demora no deslinde do feito não decorreu por 

motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia 

proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de diligenciar, a 

fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se arrastasse além 

do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável 

decurso do quinquênio prescricional verificado entre a decisão que 

ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, autoriza a este 

juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no 

artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, 

JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do 

CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de 

custas e honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de outubro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, Estagiário de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170947 Nr: 3957-76.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Dias Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Intime-se o procurador da requerida para que conforme decisão de fl.219, 

disponível também no site do TJMT, manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018 às 17 hs. para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256674 Nr: 355-67.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o patrono peticionante para que conforme decisão de fl. 59, 

disponível também no site do TJMT junte o comprovante de residencia da 

parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184603 Nr: 1785-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aparecida Beraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da requerente para que conforme decisão de fl. 

131, especifique as provas que pretenda produzir valendo o prazo de 15 

(quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209995 Nr: 2012-83.2014.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fábio da Costa Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia Costa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2012-83.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Fábio da Costa Simão

PARTE REQUERIDA: Claudinéia Costa Maciel

INTIMANDO(A, S): Requerente: Fábio da Costa Simão, Cpf: 00713843160, 

Rg: 11594771-8 Filiação: Celso Simão e Maria da Costa Simão, data de 

nascimento: 12/07/1984, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, 

convivente, Endereço: Rua Quadra 08, Nº 42, Bairro: Parque Morumbí ii - 

Cohab do Robertão, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: " (...) Ex positis, em consonância com o art. 33 e ss. do 

Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de vertido na inicial. Revogo o deferimento da 

guarda provisória deferida ao genitor às fls. 21/21-vº. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Sem custas e despesas 

processuais, ante a natureza da demanda. Dê-se ciência ao Ministério 

Público Estadual e as Defesas."

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147050 Nr: 4433-51.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMI, JGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBEM, JRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Júlio Cezar 

Massam Nichols - OAB:11.270, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 253/255, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com supedâneo no art. 487, I do 

Código de Processo Civil para DECLARAR a paternidade biológica de 

Bassanm Mohamad El Majzoub em relação ao autor João Gabriel Ykuta. 

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios frente à natureza 

da demanda, sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita, nos moldes 

da Lei Federal n.º 1.060/1950. Transitada em julgado, nos termos do art. 

10, I, do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei dos Registros 

Públicos, expeça-se mandado de averbação ao serviço registral de 

pessoas naturais da comarca para que o nome do requerido passe a 

constar como genitor do requerente, devendo ser acrescido o patronímico 

deste, passando o autor a ter o nome de João Gabriel Ykuta Bassanm El 

Majzoub, incluindo-se igualmente no registro o nome dos avós paternos, 

comunicando o serviço registral o ato a este juízo no prazo legal, sob as 

penas da lei. Cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254856 Nr: 5543-75.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210558 Nr: 2097-69.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria de Jesus Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, às 13h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30057 Nr: 722-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:95.740, 

LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:133551, Mário 

Eduardo L. Matielo - OAB:OAB/SP 72905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fluiu o prazo de suspensão dos presentes autos, 

conformedeterminado às fls. 174. Será aberto vistas ao exequente para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 86232 Nr: 3097-80.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS. Promoções Eventos e Produções Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Siliane Luz Fernandes 

- OAB:13.121A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados do autor sobre a decisão de fls. 431, cujo teor 

transcrevo:"Código 86232. Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não 

logrando êxito em localizar veículos de propriedade do executado, 

conforme extrato em anexo. À vista disso, intime-se a exequente para que 

indique outros bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo supra 

sem manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, pelo 

prazo de um ano, nos termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo da 

suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o §2º do mesmo 

dispositivo. Por fim, determino que seja expedida certidão de dívida para 

fins de protesto, nos termos no art. 517 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 

de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239357 Nr: 2442-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor e para que anexe aos autos planilha 

atualizada do débito, excluindo-se os valores amortizados, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226994 Nr: 247-43.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARVALHO GUIMARAÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 113, cujo teor 

transcrevo:"Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, 

não logrando êxito em localizar veículos de propriedade da parte 

executada e tampouco informações acerca da Declaração de Imposto de 

Renda, conforme extratos em anexo.À vista disso, intime-se a exequente 

para que indique outros bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC.Decorrido o prazo 

supra sem manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, 

pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III do CPC.Escoado o prazo 

da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o §2º do mesmo 

dispositivo.Por fim, oficie-se ao Cartório de Notas desse Município, 

requisitando informações acerca do registro de bens passíveis de 

penhora em nome de Claudinei Gianini, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 

2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em Substituição Legal"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112937 Nr: 3926-27.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedina da Silva Porto - ME, Enedina da Silva 

Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 3926-27.2010.811.0011-código 112937

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE RÉQUERIDA: Enedina da Silva Porto - ME e Enedina da Silva Porto

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Enedina da Silva Porto, Cpf: 

04700409800, Rg: 13218581 SSP/SP, Filiação: Otaviano da Silva Porto e 

de Deli Rodrigues Almeida Porto, data de nascimento: 26/07/1963, 

brasileiro(a), natural de Santa rita d´oeste-SP, convivente, comerciante e 

professora e Enedina da Silva Porto - Me, CNPJ: 02872520000110

FINALIDADE: INTIMAR as executadas, acima qualificadas, para que se 

manifestem acerca da constrição judicial efetuada à fl. 89.

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 112937. A fim de evitar futuras arguições 

de nulidade, defiro o pedido de fl. 101, razão pela qual determino a 

intimação das executadas por edital com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 275 ,§2º, do Código de Processo Civil, para que se 

manifestem acerca da constrição judicial efetuada à fl. 89. Decorrido o 

prazo supramencionado, com ou sem manifestação das executadas, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 1º de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223587 Nr: 4233-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 Intimar o advogado do executado sobre a decisão de fls. 128/130, cujo 

dispositivo transcrevo:"... Diante do exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade de fls. 68/108. Por outro lado, diante do pedido de 

constrição de ativos financeiros em nome do executado formulado pelo 

exequente às fls. 11 e ss., intime-se-lhe para que apresente planilha do 

débito atualizada em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste – MT, 5 de dezembro de 2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242945 Nr: 4346-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4346-22.2016.811.0011-código 242945

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Luciana Rodrigues de Souza

INTIMANDO(A, S): Luciana Rodrigues de Souza, Cpf: 02182235108, Rg: 

1254665-8 SSP/MT, Filiação: Antonio Rodrigues de Souza e de Maria 
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Olindina do Espirito Santo Souza, data de nascimento: 14/11/1974, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), doméstica

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/12/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 714,50

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código. 242945. Conforme manifestação do exequente à fl. 

24, vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais e a isento do pagamento 

de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, levantem-se 

eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 31 de Outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2413 Nr: 1-62.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolorice Moreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Evangelista de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior - 

OAB:11.849-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airam Fernandes Lage - 

OAB:RO 347

 Intimar os advogados da autora sobre a decisão de fls. 245, cujo teor 

transcrevo:"Código 2413. Realizei consulta no Sistema RENAJUD, 

solicitando o bloqueio de bens passiveis de penhora em nome da parte 

executada, contudo, deparei-me que o veículo informado às fls. 242/243 

diverge do bem localizado no Sistema, conforme se infere no extrato em 

anexo. À vista disso, intime-se o exequente para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, conclusos IMEDIATAMENTE. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215325 Nr: 2918-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 42, cujo teor 

transcrevo:"Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, 

não logrando êxito em localizar veículos de propriedade da parte 

executada e tampouco informações acerca da Declaração de Imposto de 

Renda, conforme extratos em anexo. À vista disso, intime-se a exequente 

para que indique outros bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo 

supra sem manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, 

pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo 

da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o §2º do mesmo 

dispositivo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254298 Nr: 5320-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurita Jose Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, às 13h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226316 Nr: 4901-10.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora sobre o despacho de fls. 216, cujo 

teor transcrevo:"Cód. 226316. Diante do teor da petição de fl. 215, em que 

informa o falecimento da parte autora, suspendo o processo, com fulcro 

no artigo 313, I, do CPC, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que se 

proceda com a habilitação dos herdeiros da parte autora, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam-me conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ 

Oeste – MT, 21 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255326 Nr: 5734-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel da Costa Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230123 Nr: 1889-51.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Piva da Costa, Stefano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Mendes de Oliveira 

Filho - OAB:1404, José Geraldo da Costa - OAB:1547

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que dentro de 

15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito: I – arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – 

indiquem assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 101-12.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinira Ferreira Sonoda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 214, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 70139. Conforme verifica-se às fls. 211/212, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial, não havendo o que se falar em verbas pretéritas em 

atraso. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001. Transitada em julgado 

esta sentença, proceda-se à baixa na distribuição. Após, ao arquivo. P. R. 

I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de Fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 683-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255243 Nr: 5676-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239614 Nr: 2609-81.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Felipe do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254855 Nr: 5542-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azur Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242795 Nr: 4259-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, às 14h15min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 04/04/2018, às 13h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239237 Nr: 2379-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Catarucci Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234203 Nr: 4363-92.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 2397-41.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de sá Pereira - OAB:

 Intimar o advogado do executado, para proceder com a devolução dos 

autos acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga 

além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250707 Nr: 3385-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena Transportes Ltda, Sérgio Luis Bocardi, 

Jeovani Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218724 Nr: 3391-59.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena de Moraes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29444 Nr: 90-17.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Benedito de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31247 Nr: 1797-20.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240976 Nr: 3403-05.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242376 Nr: 4069-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 3036-54.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1349-47.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Torres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado do executado, para proceder com a devolução dos 

autos acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga 

além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236482 Nr: 982-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Henrique Estevan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Camargo Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E

 Intimar o advogado do executado, para proceder com a devolução dos 

autos acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga 

além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81363 Nr: 2451-70.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idene Botelho Viana da Silva - F.I., Idene Botelho Viana 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Cooperativa Crédito Rural do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109025 Nr: 1826-02.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Soares Zocal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1826.02.2010 .811.0011 Código 109025

ESPÉCIE: Ação de indenização

 PARTE REQUERENTE: Rosimeire Soares Zocal

PARTE REQUERIDA: Vanderlei de Carvalho

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Vanderlei de Carvalho, Rg: 0715212-4 

SSP MT Filiação: Luiz de Carvalho e de Maria Eunice Simão de Carvalho, 

data de nascimento: 29/10/1973, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, separado(a) judicialmente, braçal, Endereço: Rua 07, Nº 

1.316, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,13 (Quinhentos e nove Reais e treze 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75222 Nr: 1398-54.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1398.54.2009.811.0011 Código 75222

ESPÉCIE: Ação de Execução Fiscal

 PARTE EXEQUENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE EXECUTADA: Manoel José

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Manoel José, Cpf: 30462843149 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Amadeu Teles Tamandaré, Nº 1.471, Bairro: 

Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 597,18 (Quinhentos e noventa e sete Reais e 

dezoito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT..

 Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242595 Nr: 4176-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Camargo Pavaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Henrique Estevan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233077 Nr: 3644-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar a advogada do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155332 Nr: 1638-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alencar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236051 Nr: 775-43.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taíza Borges Bernardes, Victor Columbano Fantacci da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Midaz Gestão de Franquias Ltda ME / 

Divulgapão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiza borges Bernardes - OAB:, 

Taiza Borges Bernardes - OAB:14399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195469 Nr: 3616-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iraci Alencar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1653-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor, para proceder com a devolução dos autos 

acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga além 

do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1004-81.2008.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Estefani Cavalcanti Chiuchi, Antônio Chiuchi 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leandro Antonio Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240886 Nr: 3362-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Juraci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterando os termos do DJE nº 10187 disponibilizado em 26/01/2018, 

para intimar a advogada da parte autora para que indique os endereços 

atualizados de Donizete Pontel Domingues, Maria Eunice dos Santos 

Oliveira e Ulisses Alves de Oliveira, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93711 Nr: 4497-32.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Chiuchi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Beatriz Estefani Cavalcante Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197988 Nr: 4114-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Baroncielo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Intimar o advogado do embargado, para proceder com a devolução dos 

autos acima identificados à secretaria, os quais encontram-se e em carga 

além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora do cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme disposto no artigo 

431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242050 Nr: 3923-62.2016.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplik Imobiliária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:MT0020703O

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 76/79, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Desta forma, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido 

na exordial para o fim de declarar o domínio da autora sobre o imóvel 

descrito em exordial, o que faço em conformidade com os preceitos do art. 

1.238 do CC. Esta Sentença servirá de título para a transcrição, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 

Expeça-se mandado de inscrição, no Registro de Imóveis da Comarca. 

Não há imposto de transmissão por tratar-se de modo originário de 

aquisição da propriedade. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145986 Nr: 4568-63.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas do Amaral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 237, cujo teor/dispositivo transcrevo:" Considerando-se que a 

sentença prolatada às fls. 193/195 condenou o Estado de Mato Grosso a 

proceder com o pagamento dos honorários periciais a médica perita 

nomeada, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fl. 235. Por 

outro lado, defiro o pedido de fls. 233/234, razão pela qual determino a 

devolução dos valores pagos pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT a título de honorários periciais. Oficie-se a Conta Única do 

Poder Judiciário, solicitando a vinculação do numérico depositado e, na 

sequência, expeça-se alvará para liberação dos valores para a conta 

bancária indicada às fls. 233/234. Decorrido o prazo e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe.

Intime-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225383 Nr: 4544-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 
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Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 149, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 136/142, 

extinguindo o feito com resolução de mérito. Deste modo, expeça-se ofício 

requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalicio, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito. Isento as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do 

Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209208 Nr: 1733-97.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 80, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: " Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252259 Nr: 4199-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Silverio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente justificativa 

plausível e documentos que comprovem a impossibilidade de 

comparecimento na audiência ora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

Mandado e Certidão juntados no Id. 12031022, uma vez que não houve a 

localização de bens penhoráveis. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 05 de março de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

Mandado e Certidão juntados no Id. 12031104, uma vez que não houve a 

localização de bens penhoráveis. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 05 de março de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11987513 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 30 de Maio de 2018 às 14:30 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11999015 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 18 de Abril de 2018 às 14:00 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)
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VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Junho de 2018 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11899580 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 05 de Junho de 2018 às 17:30 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11976784, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 16h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE JESUS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11975785, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 30 de Maio de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NERES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11899840 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 06 de Junho de 2018 às 13:00, Intimando ainda, 

que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de proceder com 

a intimação da parte autora para comparecer à referida audiência, 

devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11926348, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 25 de Abril de 2018 às 17h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11972707, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 14h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11934258, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 08 de Maio de 2018 às 13h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 
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intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11905541 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

redesignada para a data de 06 de Junho de 2018 às 13:30, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11972454, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 22 de Maio de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEVADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11969476, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 17h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11972384, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11972619, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 13h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11925381 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 25 de Abril de 2018 às 17:00 horas, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11968293, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 15h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 
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da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11966042, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 14h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA ANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965966, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 14h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965618, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965038, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 de Maio de 2018 às 16h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DYEINE LORRAYNE DIAS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11975283, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 15 de Maio de 2018 às 17h30min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11964930 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 09 de Maio de 2018 às 16:00 horas, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE PAULA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11973110, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 15 de Maio de 2018 às 16h00min. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11965316 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 09 de Maio de 2018 às 17:30 horas, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11968168 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 16 de Maio de 2018 às 15:00 horas, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11970026 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 08 de Maio de 2018 às 14:30 horas, Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Junho de 2018 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255129 Nr: 5643-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemerson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 1 de março de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 255129

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Cristiane, 

Rubens, Guilherme e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

áudiovisual acostado aos fólios (CD).

O réu asseverou que não deseja recorrer.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia para 

CONDENAR o acusado DHEMERSON DA SILVA SANTOS pela prática dos 

delitos descritos no art. 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. 

artigo 244-B do ECA, em concurso formal de delitos e art 28 da Lei nº 

11.343/2006, em concurso material.

 Passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas ao réu, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, consoante fls. 64-64v, mas sendo circunstância agravante 

aqui não será valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, sendo o comparsa menor de idade, 

porém deixo de valorá-las vez que a primeira consubstancia qualificadora 

do delito em questão e a segunda configura o crime de corrupção de 

menores, pelo qual o acusado também foi condenado, evitando-se bis in 

idem; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento das vítimas não contribuiu 

para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de 

reclusão.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea com a reincidência (fls. 

64-64v), pelo que as compenso, mantendo a pena intermediária em 02 

(dois) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, reconhecida a causa de 

aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal, 

exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que fixo a pena do acusado em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
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Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme fls. 64-64v; poucos elementos foram coletados a 

respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual 

deixo de valorá-los; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Concorrem a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, 

pelo mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, a qual 

mantenho definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento de 

pena.

Dosimetria do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme fls. 64-64v; poucos elementos foram coletados a 

respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual 

deixo de valorá-los; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Assim, fixo sua pena em 01 (um) mês de serviço comunitário.

Compenso a atenuante da confissão com a reincidência. Não havendo 

causas de aumento ou diminuição de pena, fixo sua pena definitivamente 

em 01 (um) mês de serviço comunitário, à razão de 07 (sete) horas por 

semana, cuja entidade será fixada em audiência admonitória.

DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES (primeira parte do art. 70, 

do Código Penal):

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, 1ª parte, do Código 

Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as penas são 

distintas e que a maior delas é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, exaspero-a em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva de 03 

(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão ao réu, e ainda, à 10 

(dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos e 01 (um) mês de serviço comunitário.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, visto 

que é reincidente e as demais circunstâncias judiciais favoráveis.

Sendo reincidente, descabida a substituição da pena por restritiva de 

direitos, como também sua suspensão.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que reincidente 

em delitos contra o patrimônio, sendo sua custódia necessária para 

garantir que não volte a delinquir.

Consigno que será expedida guia de execução provisória, pelo que não 

ficará em regime diverso do que ora condenado.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

e) Proceda-se quanto à droga apreendida conforme determinada a CNGC.

f) No que tange aos valores apreendidos, sendo crível que são produto do 

delito, decreto o devido perdimento.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, cumpram-se as 

disposições acima.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Dhemerson da Silva Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254375 Nr: 5363-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Isaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de março de 2018, às 16h50min.

Autos n°: 254375

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Diego 

Câmara Aquino de Lavor, Alex Geovane Caxito do Amaral e procedido o 

interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Converto o processo em diligência, e determino que a autoridade policial, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ouça o Pastor da Igreja Assembleia de Deus, 

mencionado pela vítima à fl. 15, e indique nos autos, no mesmo prazo, o 

respectivo endereço da testemunha para intimação.

Redesigno a presente audiência para a oitiva da referida testemunha para 

o dia 13/03/2018, às 14:00h.

Fornecido o endereço da referida testemunha, intime-a.

Em que pese a desistência da oitiva da vítima pelas partes, entendo 

prudente nova tentativa de localizá-la, pelo que vistas ao Ministério Público 

para o fornecimento do endereço da vítima, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Após, à defesa.

Fornecido o endereço, intime-a.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Douglas Isaias

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231539 Nr: 2694-04.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rozalles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 231539

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em face do acusado André Rozalles, na qual fora 

oferecida suspensão condicional do processo às fls. 73, sendo e aceita e 

homologada pela Juíza de Direito Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, no dia 
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09 de novembro de 2016.

Compulsando os autos, denota-se que o beneficiado vem cumprindo as 

condições da suspensão condicional do processo.

Considerando que o réu irá residir em outra comarca, conforme certidão 

de fls. 99/100, depreque-se a fiscalização da suspensão condicional do 

processo.

 Ademais, deverá o Juiz deprecado, oficiar ao Juízo deprecante sobre a 

fiscalização do cumprimento das condições durante o prazo restante da 

suspensão condicional do processo, devolvendo a missiva após o término 

do prazo, com a certificação do cumprimento das condições.

Em caso de descumprimento no transcorrer do prazo algumas das 

condições, intimá-lo para voltar a cumprir no prazo de 10 (dez) dias ou 

justificar impossibilidade de cumprimento. Acaso volte a cumprir, 

mantenha-se a fiscalização pelo prazo remanescente, caso contrário, 

devolva-se a missiva.

Cumpram-se as deliberações acima, aguardando-se o término do prazo de 

suspensão estabelecido em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250795 Nr: 3427-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Fernandes Bugari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de fevereiro de 2018, às 17h10min.

Autos n°: 250795

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Thiago 

Mendes Rocha Camargo. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Bruno da Costa.

A defesa desistiu da oitiva da testemunha Beatriz, mas insiste na oitiva do 

Policial Bruno.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Beatriz.

Redesigno a presente audiência para o dia 10/05/2018, às 14:50h.

Requisite-se o Policial Bruno da Costa.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marlúcia Alves de Souza Tolon

Advogada

 Fabiano Fernandes Bugari

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257431 Nr: 645-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – Cód. 257431

Flagrado: JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Flagrado: João Paulo Miranda das Chagas

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de Audiências 

da Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Finda a audiência, mantenho a prisão preventiva pelos próprios 

fundamentos.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA

 Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163096 Nr: 2367-64.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 163096

Recuperando: Leandro Carlos Lopes

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca

Defensor Público: Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Leandro Carlos Lopes

Ao primeiro dia do mês de março de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência da MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 
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artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que 

tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor, 

passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Mantenho a suspensão cautelar do livramento condicional decretada 

anteriormente, e determino o retorno do recuperando ao regime anterior ao 

da concessão da benesse, qual seja o fechado, até ulterior deliberação 

acerca da revogação definitiva.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

 Cumpra-se com urgência.”

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

 Defensor Público

LEANDRO CARLOS LOPES

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254375 Nr: 5363-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Isaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de março de 2018, às 16h50min.

Autos n°: 254375

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Diego 

Câmara Aquino de Lavor, Alex Geovane Caxito do Amaral e procedido o 

interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Converto o processo em diligência, e determino que a autoridade policial, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ouça o Pastor da Igreja Assembleia de Deus, 

mencionado pela vítima à fl. 15, e indique nos autos, no mesmo prazo, o 

respectivo endereço da testemunha para intimação.

Redesigno a presente audiência para a oitiva da referida testemunha para 

o dia 13/03/2018, às 14:00h.

Fornecido o endereço da referida testemunha, intime-a.

Em que pese a desistência da oitiva da vítima pelas partes, entendo 

prudente nova tentativa de localizá-la, pelo que vistas ao Ministério Público 

para o fornecimento do endereço da vítima, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Após, à defesa.

Fornecido o endereço, intime-a.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Douglas Isaias

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236159 Nr: 820-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva Quintino, Edelson Mendes da 

Rocha, Adeclair Araujo da Silva, Valdir Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579/O, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:, JOSE 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, Karinne Daydame 

Pedroso Rennó - OAB:18896, MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ADECLAIR 

ARAÚJO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

art. 33, caput (5º Fato), e art. 35, caput (6º Fato), ambos da Lei nº 

11.343/2006, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do 

Código Penal; CONDENAR os réus EDELSON MENDES DA ROCHA e SIDNEI 

DA SILVA QUINTINO, igualmente qualificados, como incurso nas penas do 

art. 35, caput, da Lei n° 11.343/2006 (6º Fato), e ABSOLVÊ-LOS quanto à 

prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (3º 

Fato), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 

DECLARAR EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu VALDIR CALDEIRA DA 

SILVA, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, em decorrência da 

morte do agente; e EXTINGUIR, sem resolução de mérito, a ação penal 

quanto aos acusados EDELSON MENDES DA ROCHA e SIDNEI DA SILVA 

QUINTINO, tão somente em relação ao quarto fato descrito na denúncia, 

face a ocorrência do “bis in idem”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255129 Nr: 5643-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemerson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 1 de março de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 255129

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Cristiane, 

Rubens, Guilherme e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).
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As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

áudiovisual acostado aos fólios (CD).

O réu asseverou que não deseja recorrer.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia para 

CONDENAR o acusado DHEMERSON DA SILVA SANTOS pela prática dos 

delitos descritos no art. 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. 

artigo 244-B do ECA, em concurso formal de delitos e art 28 da Lei nº 

11.343/2006, em concurso material.

 Passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas ao réu, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, consoante fls. 64-64v, mas sendo circunstância agravante 

aqui não será valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto 

cometido em concurso de pessoas, sendo o comparsa menor de idade, 

porém deixo de valorá-las vez que a primeira consubstancia qualificadora 

do delito em questão e a segunda configura o crime de corrupção de 

menores, pelo qual o acusado também foi condenado, evitando-se bis in 

idem; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento das vítimas não contribuiu 

para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de 

reclusão.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea com a reincidência (fls. 

64-64v), pelo que as compenso, mantendo a pena intermediária em 02 

(dois) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, reconhecida a causa de 

aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal, 

exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que fixo a pena do acusado em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

DA DOSIMETRIA PENAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme fls. 64-64v; poucos elementos foram coletados a 

respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual 

deixo de valorá-los; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Concorrem a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, 

pelo mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, a qual 

mantenho definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento de 

pena.

Dosimetria do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme fls. 64-64v; poucos elementos foram coletados a 

respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual 

deixo de valorá-los; o motivo é inerente ao delito, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Assim, fixo sua pena em 01 (um) mês de serviço comunitário.

Compenso a atenuante da confissão com a reincidência. Não havendo 

causas de aumento ou diminuição de pena, fixo sua pena definitivamente 

em 01 (um) mês de serviço comunitário, à razão de 07 (sete) horas por 

semana, cuja entidade será fixada em audiência admonitória.

DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES (primeira parte do art. 70, 

do Código Penal):

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 70, 1ª parte, do Código 

Penal (concurso formal próprio), tendo em vista que as penas são 

distintas e que a maior delas é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, exaspero-a em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva de 03 

(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão ao réu, e ainda, à 10 

(dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos e 01 (um) mês de serviço comunitário.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, visto 

que é reincidente e as demais circunstâncias judiciais favoráveis.

Sendo reincidente, descabida a substituição da pena por restritiva de 

direitos, como também sua suspensão.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que reincidente 

em delitos contra o patrimônio, sendo sua custódia necessária para 

garantir que não volte a delinquir.

Consigno que será expedida guia de execução provisória, pelo que não 

ficará em regime diverso do que ora condenado.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

e) Proceda-se quanto à droga apreendida conforme determinada a CNGC.

f) No que tange aos valores apreendidos, sendo crível que são produto do 

delito, decreto o devido perdimento.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, cumpram-se as 

disposições acima.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Dhemerson da Silva Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253131 Nr: 4802-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu WELTERSON MANCE 

CARNIELO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

217-A, c/c art. 226, inciso II, por três vezes, nos moldes do art. 71, caput, 

(continuidade delitiva), todos do Código Penal. (...) Vislumbro, porém, a 

existência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, 

pelo que aumento a pena em ½ (um meio), passando a dosar cada uma 

das penas em 12 (doze) anos de reclusão.Em sendo aplicável ao caso a 

regra prevista no art. 71, caput, do Código Penal (crime continuado), à 

vista da existência concreta da prática de 03 (três) infrações, as quais 

tiveram a pena dosada em patamares iguais, aplico a pena de uma delas, 

aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), em virtude do número de 
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crimes, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 14 (catorze) 

anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.O regime 

inicial do cumprimento da pena será o fechado, (...)A jurisprudência da 

Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco 

de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio 

social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem 

fundamento idôneo para a prisão preventiva." (...)Expeça-se guia de 

execução provisória.Isento o réu do pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 02 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245813 Nr: 6641-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Douglas Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO FERREIRA NUNES - 

OAB:33405/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 22 de fevereiro de 2018, às 15h10min.

 Autos n°: 245813

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 O advogado do recuperando solicitou a redesignação da audiência, visto 

que seu cliente está na zona rural de Porto Esperidião, e se compromete a 

trazê-lo na próxima audiência e fornecer, em 05 (cinco) dias, o endereço 

do mesmo.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Acolho o pedido do causídico, redesignando a presente audiência para o 

dia 04/04/2018, às 16:15h.

Fornecido o endereço, intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Bianca C. Modesto, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

 Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256385 Nr: 230-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Capital Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araujo Felho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de fevereiro de 2018, às 14h40min.

Autos n°: 256385

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, do 

Defensor Público e da testemunha.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva da testemunha 

Marcelo Magalhães Inácio. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Cumprido integralmente a presente missiva, devolva-se os autos com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Geovani Mendonça de Freitas

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256477 Nr: 278-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de fevereiro de 2018, às 15h55min.

Autos n°: 256477

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, do 

Defensor Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Tendo em vista a certidão de fls. 19, devolve-se a presente missiva, com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237447 Nr: 1499-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo, Guilhermo 

Henrique Souza Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B

 PROCESSO/CÓD. Nº 79379

 Vistos etc.

Declaro o perdimento dos cartuchos deflagrados apreendidos à fl. 538, 

devendo ser remetida ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei 

nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- 

CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas 

apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.

Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cumpra-se a sentença prolatada nos autos com eventuais 

alterações advindas do julgamento do recurso.

Cumpridas as deliberações e expedidas as guias de execução definitivas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.
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Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 79379 Nr: 2114-81.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092, Sirlene Souza Magalhães - OAB:19.979/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 79379

 Vistos etc.

Declaro o perdimento dos cartuchos deflagrados apreendidos à fl. 538, 

devendo ser remetida ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei 

nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- 

CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas 

apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.

Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cumpra-se a sentença prolatada nos autos com eventuais 

alterações advindas do julgamento do recurso.

Cumpridas as deliberações e expedidas as guias de execução definitivas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 4844-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Figueiredo de Souza Tolda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 PROCESSO/CÓD. Nº 253213

 Vistos, etc.

Conquanto tenha sido juntado pela requerente o Certificado de Registro de 

Veículo, verifico que o mesmo foi emitido em 18.03.2014, consoante cópia 

encartada à fl. 24, de modo que remanesce fundada dúvida sobre a 

propriedade da motocicleta apreendida, levando-se em consideração que 

o bem estava na posse de terceiro, na hipótese, o réu dos autos 

principais, Clodoaldo Egues Junior.

O acusado, ouvido na fase policial, afirmou que a motocicleta apreendida 

pertencia a seu genitor, Clodoaldo Egues. A requerente, por sua vez, 

disse que o automóvel foi emprestado para o pai do acusado, que não 

tinha a propriedade do objeto móvel.

Assim, considerando que a transferência dos bens móveis efetiva-se pela 

tradição, “ex vi” do artigo 1.226 do Código Civil, pode-se deduzir que, 

apesar de o veículo vindicado estar registrado em nome da requerente 

Lilian, fato este demonstrado por um documento antigo, datado de 

18.03.2014 (fl. 24), existe a possibilidade de que tenha havido a alteração 

da titularidade do referido objeto, ainda que sem a formalização da 

transferência no órgão competente.

Deste modo, a fim de dirimir as dúvidas subsistentes, determino a 

intimação do Sr. Clodoaldo Egues, genitor do denunciado Clodoaldo Egues 

Junior, processado nos autos principais, no endereço indicado à fl. 19 dos 

autos CI 242567, em apenso, para prestar seus esclarecimentos acerca 

da propriedade da motocicleta apreendida em poder do seu filho, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com o aporte da manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104728 Nr: 1168-75.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 104728

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, mantenho a decisão encartada às fls. 

153/158, pelos fundamentos nela exarados.

No mais, considerando que as razões e contrarrazões já foram carreadas 

aos autos, consoante fls. 159/161 e 165/169, após certificado a intimação 

do réu, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251768 Nr: 3972-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 Intimar o advogado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceder com a devolução do Processo de nº 251768, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257431 Nr: 645-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Intimar o advogado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceder com a devolução do Processo de nº 257431, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230650 Nr: 2148-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Intimar o advogado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceder com a devolução do Processo de nº 230650, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107113 Nr: 1587-95.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Intimar o advogado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceder com a devolução do Processo de nº 107113, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256479 Nr: 280-28.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público de Terra Nova do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Jose Fernandes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13911

 Designo o dia 07/03/2018, às 14h50min., para realização do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226343 Nr: 4932-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, HUENDEL ROLIN - OAB:10858, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 PROCESSO/CÓD. Nº 226343

 Vistos, etc.

Quanto aos objetos apreendido à fl. 48, sendo 01 (uma) maleta de material 

plástico para transporte de arma longa Promaxx, model 1511,01 e (01) 

uma bolsa preta para transporte de arma longa, decreto o perdimento e a 

destruição dos mesmos.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247761 Nr: 2014-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson Rogerio Grahl - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 247761

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a audiência fora designada nesta Comarca antes que 

na Comarca de Porto Esperidião/MT, indefiro o pedido de redesignação da 

audiência outrora aprazada.

Cumpra-se,

 Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236327 Nr: 900-11.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 PROCESSO/CÓD. Nº 236327

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 321, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231120 Nr: 5297-32.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson José de Celis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:15876

 PROCESSO/CÓD. Nº 231120

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da Defesa às fls. 543-verso, na qual 

informa que o recuperando encontra-se residindo no município de São 

José dos Quatro Marcos/MT, DETERMINO a remessa do presente 

executivo ao Juízo da Execução Penal para esta Comarca, com fulcro no 

artigo 1.547 CNGC/MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241929 Nr: 3861-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos, Daniel Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 241929

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Eliano Pereira dos 

Santos, nos moldes do acórdão às fls. 286/291-v.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50575 Nr: 1628-94.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJ, JBJ, IGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS-AdC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

149/155 por Fernando Jacobsen e Outros.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

149/155.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 1785-33.2012.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sidnei Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barmer da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 95/95v 

por Barmer da Silva.

 Em consonância com o disposto no artigo 1.023, CPC, e da análise da 

data do protocolo dos Embargos de Declaração interpostos às fls. 95/95v, 

tenho que merece amparo as alegações de fls. 99/102.

 Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Embargos de 

Declaração de fls. 95/95v, com fulcro no artigo 1.023, CPC, porquanto o 

referido Recurso fora interposto intempestivamente.

 Contudo, frisa-se que o pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado a qualquer tempo em sendo este o interesse da parte e desde 

que comprovada a hipossuficiência exigida, nos moldes da jurisprudência 

colacionada abaixo:

 “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

EFEITOS EX NUNC. O pedido de concessão da assistência judiciária pode 

ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da 

concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação 

da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de 

acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação (...) (STJ - 

RECURSO ESPECIAL Nº 904.289 - MS -2006/0257290-2)”.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110510 Nr: 6217-22.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilario Renner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com efeito, para realização da perícia médica, nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser 

localizado no Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já 

agende data para a realização da perícia médica com a parte Autora.O Sr. 

Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de 

Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 

(quarenta) dias, após a realização da perícia.A data da perícia deverá ser 

designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a 

intimação da parte por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos 

autos.Nesse ponto, quando da intimação da parte Autora, cientifique-se 

esta da necessidade de comparecer à perícia com os exames, laudos e 

outros documentos necessários à emissão do laudo pericial.A título de 

remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato 

de que o Médico nomeado é o único desta Comarca cadastrado no 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não 

possui impedimentos em relação a este Magistrado.Intime-se a parte 

Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o 

disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha 

apresentado e indicar assistente técnico.Por sua vez, em relação aos 

quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias.Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:(...) 

Por fim, aportando aos autos o laudo pericial, imediatamente conclusos 

para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75636 Nr: 4196-15.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS Agência de Sorriso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 66/69, 

tendo a parte Requerente expressado anuência às fls. 71/72, e 

quedando-se inerte a parte Requerida, apesar de devidamente intimada à 

fl. 72v°.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35166 Nr: 1536-58.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdNM, YHAC, MdCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 

7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o tempo já decorrido desde a última manifestação da parte 

Exequente (fls. 101/102), intime-a para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito e informando se 

possui interesse no prosseguimento da demanda.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77594 Nr: 1116-09.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT, Santa 

Rita Previ - Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Santa Rita do Trivelato - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tássia de Azevedo Borges 

Torres - OAB:MT 12.296, Wanessa Correia Franchini Vieira - 

OAB:MT 10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a r. decisão prolatada à fl. 419, em observância a 

decisão às fls. 411/416.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72642 Nr: 1162-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Hernandes Lopes, Espólio João Carlos 

Hernandez, Elaine Comisso Hernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenix Distribuidora de Bebidas e Alimentos 

Ltda., Jose Araujo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701, Robson 

Siqueira Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida (fls. 491/492).

 Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82274 Nr: 309-52.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Basegio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio 

Norte do Estado de MT Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 39.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84963 Nr: 1927-32.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Laurini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Carlos Alberto Laurini, em desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações 

S.A., ambos já qualificados nos autos, com fundamento no art. 487, I, CPC, 

para fins de: MANTER a liminar deferida às fls. 41/42.DECLARAR 

inexistente o débito representado na inscrição nos cadastros de proteção 

ao crédito no valor de R$ 481,46 (quatrocentos e oitenta e um reais e 

quarenta e seis centavos), referente ao contrato 0000000149382290, 

promovendo a sua retirada dos cadastros de proteção ao crédito. 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais, os quais arbitro 

em R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% desde a 

negativação indevida (15.04.2015) e correção monetária pelo INPC a partir 

da sentença, de modo que tal valor mostra-se razoável, com fundamento 

no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente 

considerando o irrisório valor do débito negativado. CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$814,12 

(oitocentos e quatorze reais e doze centavos), referentes aos valores 

comprovadamente pagos pelo Autor, conforme documentos de fls. 33/38, 

com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir do desembolso. IMPROCEDER o pedido de condenação por 

danos materiais advindos da recusa de financiamento, tendo em vista a 

ausência de prova nos autos quanto aos prejuízos causados ao Autor 

neste sentido. De mais a mais, JULGO EXTINTA a ação, com resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111445 Nr: 6785-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AMORIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111927 Nr: 7005-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO a presente Ação, sem a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, c.c. o art. 531, parágrafo 2º, ambos 

do Código de Processo Civil.Sem custas, uma vez que defiro os benefícios 

da Gratuidade da Justiça, em consonância com o art. 98, CPC. Incabíveis 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86324 Nr: 2715-46.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY HENRIQUE SANTANA DOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela Administradora de Consorcio Nacional Honda 

Ltda em desfavor de Wesley Henrique Santana dos Santos, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

apreendido em benefício da Requerente Administradora de Consorcio 

Nacional Honda Ltda, qual seja, da Motocicleta CG 150 FAN ESDI, marca 

Honda, ano 2014, modelo 2014, cor preta, placa n. OBP9901, renavan n. 

1034746925 e chassi n. 9C2KC1680FRO14726;CONFIRMAR a decisão 

liminar proferida às fls. 23/24.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que 

seja feito novo certificado de registro do veículo apreendido em favor da 

parte Requerente.Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84746 Nr: 1826-92.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Maria da Silva ME, Erico Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do Estado de Mato Grosso, 

Secretaria de Estado de Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o julgamento da Ação de Cancelamento de Débito Tributário e 

de Dívida Ativa c.c. Danos Morais - Código n. 86690 (apenso), porquanto 

principal.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112428 Nr: 7249-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 713-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato - M T, 

Vandir Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT, Hugo 

Garcia Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:MT 22.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo-se as 

baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 4485-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Certifique-se se a parte Requerente diligenciou nos termos da certidão de 

fls. 85.

 Caso negativo, intime-se, pessoalmente, a parte demandante para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88902 Nr: 4333-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA INASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria de Siqueira - OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Defiro o pedido de fls. 29. Cumpra-se nos termos ali delineados, 

expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81959 Nr: 89-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Paulo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos em correição, etc.

Consoante decisão à fl. 241, intime-se à parte Requerente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 4188-67.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfa Serviços de Propaganda e Marketing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 3227-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETICIA MAIANE PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104998 Nr: 3292-53.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE HENNICKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91811 Nr: 1090-40.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango - Loja Cuiabá - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87225 Nr: 3233-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozeany Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 55/58 

por Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 55/58.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 5242-97.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly de Fátima Luviza Cossetin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92027 Nr: 1208-16.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 

130/133, tendo a parte Requerente expressado anuência às fls. 135/140, 

e quedando-se inerte a parte Requerida, apesar de devidamente intimada 

à fl. 140v°.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77938 Nr: 1407-09.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Juarez Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Jose de Alencar - 

OAB:MT 14.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A/MT

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Francisco Juarez 

Machado em desfavor de Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico.

Decisão à fl. 216, determinando a intimação pessoal da parte Requerente, 

oportunidade em que fora certificado pela Senhora Oficiala de Justiça o 

falecimento do Autor à fl. 221.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Do compulso dos autos, verifica-se a morte do Autor Francisco Juarez 

Machado, conforme certidão à fl. 221, de modo que, impossível a 

continuidade do feito, vez que, operou-se a perda do objeto da presente 

Ação Civil Pública, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; e”

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 38-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Liberato Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, Greff Ryccelly Reinoso da Silva - OAB:13932/MT, 

Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Recebo o “Termo de Cessão” disposto às fls. 42/43, determino a alteração 

da capa dos autos e Sistema Apolo, para fins de substituir e fazer constar 

como parte Requerente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira.

Ademais, verifica-se que o endereço apresentado à fl. 46, é o mesmo 

disposto na exordial, o qual já apresentou resultado infrutífero, conforme 

certidão à fl. 37.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107921 Nr: 4922-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luis Noschang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alairton Sergio Pellenz - 

OAB:RS/30982, Nadir Martini - OAB:RS/26291, Rafael Lange da Silva - 

OAB:RS/58966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alairton Sergio Pellenz - 

OAB:RS/30982

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 3323-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Van Den Bylaardt, Victoria Alana Casarin, Luiz 

Pedro Franz, Gabriel Henrique Casarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Gastaldo Lopes - 

OAB:45502/RS, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanael José Rizzi - OAB:RS 

84.165, Rodrigo Luiz Andreatto - OAB:RS 66.843

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1660-75.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrociences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, Moacyr Piva Battaglini, Renato Alves de 

Freitas, Rafael Piva Battaglini, Vilma Piva Battaglini, Erla Giovana de Matos 

Freitas, Centro Oeste Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - OAB:MT 

9321-A, Edir Manzano Júnior - OAB:MT 8.688, Luis Armando 

Maggioni - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 3340-51.2013.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSA - Finance Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Jose Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 
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CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 789-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104249 Nr: 2885-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73771 Nr: 2286-50.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87829 Nr: 3624-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcedi Silvestro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, Tenille Pereira 

Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83204 Nr: 925-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willyan Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:MT 18733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89231 Nr: 4535-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 50-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMH(, MMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38386 Nr: 1384-73.2008.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro Junior, Levi Ribeiro, Rui Cesar 

Costa Balan, Josiane Dias Balan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54196 Nr: 1682-26.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advisor Gestor de Ativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Guerra Reginaldo - 

OAB:CE 6923

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado (fls. 38/49) e 

devidamente certificado o trânsito em julgado (fls. 51), em nada mais 

sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos procedendo-se com 

as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 335-94.2008.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Em se tratando de Justiça Gratuita (vide fls. 20), proceda a Secretaria 

Judicial com a publicação do edital por intermédio do Diário da Justiça 

Eletrônico, promovendo-se o impulsionamento necessário ao cumprimento 

da decisão de fls. 59.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 596-98.2004.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canisio Froelich, Nilza de Alencar Froelich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Franz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Vistos em correição, etc.

Proceda a Secretaria Judicial com as devidas alterações no Sistema Apolo 

e capa dos autos com relação ao patrono constituído pela parte 

Requerente (fls. 872/873).

 De mais a mais, nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente 

caso ausente nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73199 Nr: 1719-19.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini, Adilson Tombini, Alexandre Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A, Agro Amazonia 

Produtos Agropecuários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3162, Roberto Poli 

Rayel Filho - OAB:153.299/SP, Sandra Regina Miranda Santos - 

OAB:146.105/SP

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

231/234 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Edegar Tombini, 

Adilson Tombini, Alexandre Tombini e KPM Empreendimentos e 

Participações Ltda), mormente por considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 231/234.

Outrossim, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo, conforme 

determinado à fl. 229.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 1351-73.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimara Sebastiana da Cruz Moraleco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Vicentina Salmazo, Mapfre Seguros 

Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, 

THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:MT 20.949-A, 

Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a informação constante às fls. 256, intime-se a parte 

Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifique o não 

comparecimento para realização da perícia, bem como para que requeira o 

que entender de direito.

 Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 1334-42.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde, Município de 

Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Outrossim, desentranhem-se os documentos às fls. 147/152, para fins de 

encaminhá-los ao Juízo Criminal desta Comarca, uma vez que relativos a 

Ação Penal de Código n. 50065, de tudo certificando a Secretaria Judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106494 Nr: 4135-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ, ADSZ, PJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Nasser Paquer - 

OAB:23.658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah Nasser Paquer - 

OAB:23.658/O

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45844 Nr: 1256-82.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saman Comércio de Parafusos e Ferramentas 

Ltda (Francimara Serapiao dos Santos)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida à fl. 29.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 1277-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, desentranhem-se os documentos juntados aos autos às fls. 

35/38, devolvendo-os ao Advogado peticionante, uma vez que o Município 

de Santa Rita do Trivelato/MT não é parte na demanda.

Após, remetam-se os autos à parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, em relação ao disposto às fls. 26/27, e documentos às fls. 28/32.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94949 Nr: 3007-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Garcia - ME, Arnaldo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Desentranhe-se o termo acostado às fls. 60/62 uma vez que não se 

refere a este processo.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 56/57.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 1512-98.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 137, promovendo-se o 

impulsionamento necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97081 Nr: 4497-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): El Shaday Prestadora de Serviços Ltda. - ME, 

Adão Benedito Fernandes de Almeida, Luziane Pereira da Costa de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 51.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74185 Nr: 2706-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Adolfo Claas, Ediberto Class

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, denota-se que o requerido à fl. 44 não guarda observância ao 

delineado na decisão à fl. 42, notadamente das disposições contidas na 

Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, de modo que, deixo de conhecê-lo ou determinar seu envio 

à Diretoria do Foro, uma vez que manifestamente equivocado.

Outrossim, dê-se fiel cumprimento a sentença proferida anteriormente.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73701 Nr: 2220-70.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Belo dos Santos, Lenir Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cristina O. Barbosa Nery - 

OAB:MT 8.915, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16492 Nr: 31-71.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido Cocato, Maurilio Martins 
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Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a devolução das correspondências (fls. 149), intime-se a 

parte postulante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70460 Nr: 3006-51.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54417 Nr: 1900-54.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge 

Ltda. EPP (Radymagem), Marivone de Almeida Greff, Bolivar Borges 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84642 Nr: 1776-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 2234-30.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Junior Piccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariana Dias Liu Krindges, Rodrigo Krindges, 

Dejair Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407, Suzye 

Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos em correição, etc.

Consoante decisão à fl. 143, intime-se à parte Exequente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97973 Nr: 5473-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Garcia de Mello Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Outrossim, desentranhem-se os documentos às fls. 67/74, devolvendo-os 

ao patrono peticionante, uma vez que não guardam relação com a 

demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 463-36.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES VICENTE ZAGO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 891-52.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelaine Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques da Luz - 

OAB:MT 6.070, Paulo Eurico Marques Luz - OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36726 Nr: 2738-70.2007.811.0086

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Maria Fioreze - 

OAB:16148/RS, MARIO BADO - OAB:RS 23.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que o feito já foi sentenciado (fls. 68/69), e devidamente 

certificado o trânsito em julgado (fls. 74), em sendo verificado o 

cumprimento de todos os termos do provimento final e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 2913-83.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Maria da Silva ME, Erico Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria do Estado de Mato Grosso, 

Secretaria de Estado de Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o requerido à fl. 37, ante a necessidade de remessa dos para 

manifestação da parte Requerida.

Remetam-se os autos à parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105009 Nr: 3295-08.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailton Bispo de Santana, Eva Margarida de Santana, 

Severiano Bispo de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - 

OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80392 Nr: 3556-75.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida nos autos (fls. 

36/43).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51613 Nr: 2643-98.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, MFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Felipe Dal Ri - OAB:14703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida nos autos (fls. 

46/47).

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50754 Nr: 1804-73.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariana Dias Liu Krindges, Rodrigo Krindges, Dejair 

Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitorio Junior Piccini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407, Suzye 

Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a sentença proferida anteriormente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82146 Nr: 218-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104818 Nr: 3180-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Antônio Sfredo, Márcia Taffarel Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47874 Nr: 3297-22.2010.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. Comércio de Cereais e Transportes de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT-17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 1208-94.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Santos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomes Ribeiro e da Luz Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95364 Nr: 3287-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52611 Nr: 3466-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venceslau Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A, 

Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT-17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, indefiro o pleito formulado pela parte Autora à fl. 39, uma vez 

que se trata de feito monitório, não executivo, de modo que revogo a 

decisão à fl. 40.

Ademais, intime-se, pessoalmente, a parte Autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Outrossim, se postular pelo prosseguimento do feito, necessário que a 

parte Autora acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Findo o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28084 Nr: 1062-58.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Consoante decisão à fl. 98, intime-se à parte Requerente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 5292-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J D THEVES ME, Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82164 Nr: 236-80.2015.811.0086
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME, Rudinei Fernando 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107612 Nr: 4753-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTILMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA, RESTAURANTE E CHOPERIA 

ARMAZÉM BEER EIRELI – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80599 Nr: 3760-22.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdf, AJAdFC, MAdf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL, MSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Iachel Pasqualotto - 

OAB:314.308/SP, Gustavo Bittencourt Vieira - OAB:13930, Luiz 

Lemos de Souza Brito Filho - OAB:SP 307.124

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86569 Nr: 2858-35.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA ME, Sebaldo Fernandes de Oliveira, JOSE APARECIDO CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 1835-59.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleciane Cristina Sanches de 

Andrade - OAB:MT 14.513, Mauro Cesar Gonçalves Benites - 

OAB:MT 12.035, Trajano Camargo dos Santos - OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALLISON KENEDI 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 1835-59.2012.811.0086, Protocolo 

54349, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43781 Nr: 3171-06.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sk Automotive S/A - Distribuidora de Auto Peças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

 Certifique-se se a parte Exequente diligenciou nos termos da certidão de 

fls. 118.

 Caso negativo, intime-se, pessoalmente, a parte demandante para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36217 Nr: 2567-16.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMH, JH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 2840-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguimon Roberto da Costa Neto, EUDILENE MATEUS 

CHAVES ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronnie Marcio Roldão
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kisleu Ferreira - OAB:GO 21.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se o herdeiro Aguimon Roberto da Costa Neto para que no prazo de 

15 (quinze) dias, acoste aos autos o endereço da viúva e demais 

herdeiros, ou, comprovação que tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83805 Nr: 1284-74.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscélia Machado Pires, Paulo Marcos Machado Pires, 

Eriel Machado Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Davanso, Dasa SAT Rastreamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4.862/MS

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6642 Nr: 16-44.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho José Fontana, Boleslau Dziachan, 

Sidney Roberto Duarte Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho 

- OAB:MT 5950-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 2951-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE IZABEL FERRON PAVAN, Michel 

Garaffa, Fabiane Izabel Ferron Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 1803-88.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Edson Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 45, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância aos endereços dispostos nos autos às fls. 39/42.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 2164-08.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdPS, JHdPS, GdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53233 Nr: 744-31.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes, Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 3167-32.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marques de Almeida, Marcia Helena 

Luna Falqueto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 136 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 30 (trinta) dias, a iniciar-se 

na data de 07.11.2017.

Assim, verificando o transcurso do prazo assinalado, intime-se a parte 

Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 
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requerendo o que entender de direito, inclusive em observância a falta de 

citação pessoal da parte Executada, conforme “Certidão” à fl. 59.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 277-67.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Adroaldo Krause, Lirio João 

Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52779 Nr: 312-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Recebo o “Termo de Cessão” disposto às fls. 43/44, determino a alteração 

da capa dos autos e Sistema Apolo, para fins de substituir e fazer constar 

como parte Requerente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50634 Nr: 1687-82.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a medida liminarmente deferida nos autos e mantida 

pelo acórdão de fls. 114/115 (item 4 – fls. 114).CONDENAR o Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS a conceder o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE a Requerente Tereza Rodrigues de 

Souza, filha de Rita B. de Souza, CPF n. 502228301-82. O Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos, 

até a DIP, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária estipulados no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou 

versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo 

dos valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações 

de benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:1 - Nome do segurado: Tereza Rodrigues de Souza 2 - Número do 

benefício: 16580206313 - Benefício concedido: Aposentadoria rural por 

idade4 - Data do início do benefício – DIB: 11/08/2011 (fls. 20v)5 - Renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6 – Data do início do pagamento – 

DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da presente sentença. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do 

STJ.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo 

Civil. Às providências. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72174 Nr: 674-77.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e 

Assistência Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:MT 6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:MT 9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, mediante remessa dos 

autos, em observância ao delineado às fls. 92 e 95.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87004 Nr: 3085-25.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agronegocios e Distribuidora de Insumos 

Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A, Peninsula Internacional 

S.A., Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Brazilio Bacellar Neto - OAB:PR 

7.425, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, RODRIGO 

SHIRAI - OAB:PR 25781, Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 131.646

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, 

apresente impugnação às contestações e documentos apresentados nos 

autos pelos Requeridos.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46789 Nr: 2212-98.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Maziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 
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13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a medida liminarmente deferida nos autos e mantida 

pelo acórdão de fls. 138 (item 3 – fls. 138).CONDENAR o Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS a conceder o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ao Requerente Osvaldo Maziero, 

filho de Gema Coldebella, CPF n. 241.895.619-91. O Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS deverá apurar os atrasados vencidos, até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:1 - Nome do segurado: Osvaldo Maziero 2 - Número do benefício: 

1572032380 3 - Benefício concedido: Aposentadoria rural por idade4 - 

Data do início do benefício – DIB: 18.08.20105 - Renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS6 – Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias 

após a intimação do INSS da presente sentença. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, §3° do Código de Processo Civil. Às providências. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 777-94.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josneli Gamarra da Silva, João Roberto Gamarra 

Stachoski (Menor), Cristiane de Fátima Stachoski, José Roberto Stachoski, 

Regina de Fátima Pontes Stachoski, Fernando Pontes Stachoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Hoepers Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:MT 9925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 4963-53.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rocco Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código 

de Processo Civil.

No que concerne a citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial 

guardar observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de 

Processo Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94112 Nr: 2494-29.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM, VHMdA, ARMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado às fls. 88/89, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 23 de abril de 2018, às 14hs, que realizar-se-á no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Nova Mutum/MT.

Intime-se a parte Requerente por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

salientando que deveras importante à presença da parte na audiência, 

salvo se o Advogado tiver poderes para transigir, nos ditames do art. 334, 

§ § 3° e 10°, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, cite-se e intime-se a parte Requerida por AR, em observância 

ao delineado na decisão inicial às fls. 82/83.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 2506-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Agronegocios e Distribuidora de 

Insumos Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução em apenso (Código n. 

91821), ante a decisão proferida naqueles autos a qual concedeu efeito 

suspensivo nos moldes do art. 919, parágrafo 1º, CPC.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 1837-97.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Carlos Mazer Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 86, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91821 Nr: 1098-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agronegocios e Distribuidora de Insumos 

Agricolas Ltda., Domingos Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos 

presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1º, do Código de 

Processo Civil.Certifique-se nos autos da Ação de Execução n. 

2506-77.2015.811.0086 – Código n. 85934, a suspensão desta até que 

seja julgada a presente Ação de Embargos à Execução. Nos termos do 

art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte Embargada para 

que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. 

Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da parte 

Embargada (Exequente), mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, a 

qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da 

Ação de Execução, via DJE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 378-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Cristina Nogueira de Lima e Cia Ltda 

Me, Renata Cristina Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106591 Nr: 4187-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luiz de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86644 Nr: 33003-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Regina Storti ME, Stella Regina Storti 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT 13.994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023/O

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 134-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI, Sadi Giacomelli, 

Elissandra Tombini Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32216 Nr: 1797-57.2006.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Marques Rache - 

OAB:RS 32487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73686 Nr: 2204-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. da Silva - Me (Buphallos Country Wear), 

Anna Christina Bezerra Leite, Wingleson Santiliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36571 Nr: 2910-12.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Maria Guth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 
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Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso Petenatti - 

OAB:MT 12.230-A

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4054-45.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84711 Nr: 1815-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa dos Pneus Ltda, Enio Tadeu Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENNIG COM. DE MADEIRAS E MAT DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 3970-39.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:SP 309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70040 Nr: 2576-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Pietra Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:MT 10604, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:RS 30264, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92397 Nr: 1443-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C R Comércio e Representações Ltda - ME, 

JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, THIAGO CANDIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75788 Nr: 4365-02.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98309 Nr: 5320-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73700 Nr: 2219-85.2013.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pelayo Mena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91854 Nr: 1114-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stevens Leite Maciel Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebersat Consultoria Ambiental e 

Reflorestamento LTDA, David Gemelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FORTES MODESTO - 

OAB:21330/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105403 Nr: 3501-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Roweder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82163 Nr: 235-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52571 Nr: 121-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23928 Nr: 394-24.2004.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureli de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na “Certidão” à fl. 172, intime-se a Advogada 

atuante no feito para esclarecer se ainda patrocina os interesses da parte 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, dê-se fiel cumprimento ao delineado no despacho proferido à 

fl. 170.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45032 Nr: 461-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Executada, por seus advogados, para 

manifestar acerca da avaliação realizada às fls. 96/100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6348 Nr: 10-37.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Pedro Tonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47505 Nr: 2929-13.2010.811.0086

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 721 de 1041



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludimar Begnini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Pietro Briazzi Fávero, Clelia Regina 

Salmazo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Passagem Forçada proposta por Ludimar Begnini em 

desfavor de Ivaldo Pietro Biazzi e Clélia Regina Salmazo Biazi.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 163/164, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 163/164 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Honorários conforme constou no acordo, sem custas nos ditames do art. 

90, § 3°, do Código de Processo Civil, considerando, ainda, a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça ao Autor, conforme decisão às fls. 

34/36.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111515 Nr: 6819-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Fokko 

Heinrich Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Valeska Fernanda da Camara Linhares - OAB:MT 14.988/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113969 Nr: 719-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT - Sicredi 

Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Frederico de 

Figueiredo Castro - OAB:MS 10.647, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:MS 11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34445 Nr: 767-50.2007.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ieda Celuppi Bressan, Espólio de Valdo 

Bressan, Velsir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 772-72.2007.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdo Bressan, Ieda Celuppi 

Bressan, Velsir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525, Thais de Oliveira - OAB:SP 

250.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102923 Nr: 2070-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Alves Cappellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100774 Nr: 659-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA NICE BABULIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte demandante para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 518-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Pires de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a convocação deste Juízo para participar do Congresso 

Internacional do FONAMEC a ser realizado nos dias 06 e 09 de março de 

2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para a data de 22 de maio 

de 2018, às 16h30min.

Mantenho as demais determinações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90163 Nr: 49-38.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquiles Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:MT 7.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a convocação deste Juízo para participar do Congresso 

Internacional do FONAMEC a ser realizado nos dias 06 e 09 de março de 

2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para a data de 22 de maio 

de 2018, às 15h30min.

Mantenho as demais determinações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100542 Nr: 520-20.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete de Cesaro Capitanio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a convocação deste Juízo para participar do Congresso 

Internacional do FONAMEC a ser realizado nos dias 06 e 09 de março de 

2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para a data de 22 de maio 

de 2018, às 13h30min.

Mantenho as demais determinações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104719 Nr: 3123-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 2050-74.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (antiga "vivo")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Luciano Luís 

Brescovici - OAB:6814-B/MT, Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11795/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104563 Nr: 3031-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação/intimação 

retro, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76442 Nr: 73-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Lemos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT 17.017-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação/intimação 

retro, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 108639 Nr: 5294-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação/intimação 

retro, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106239 Nr: 3989-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGNO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E 

ARMAZENS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WISLEY SILVA E SANTOS - 

OAB:35913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação/intimação 

retro, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105431 Nr: 3519-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divania Alexandre de Souza Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação/intimação 

retro, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 805-28.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rofino Edmundo de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92063 Nr: 1232-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Izabel Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Echeverria Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA IZABEL MARTINS, Cpf: 

51433931168, Rg: 814649, brasileiro(a), Telefone 65-9966-1748 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULA ECHEVERRIA MARTINS, 

Rg: 807.748, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PUBLICAÇÃO EDITAL

Despacho/Decisão: Sentença. Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por Rosa Izabel Martins em desfavor de Paula Echeverria 

Martins. Consta na exordial, em síntese, que a Interditanda é portadora de 

Alzheimer com quadro debilitante, com impedimento de longo prazo com 

obstrução para participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. Com a exordial (fls. 5/6), juntou 

documentos às fls. 7/10. Decisão às fls. 11/12, recebendo a demanda e 

postergando a análise do pedido de interdição para quando da entrevista 

da Interditanda. Audiência de entrevista às fl. 15/16, onde, por sua vez, o 

Ministério Público apresentou parecer favorável ao deferimento da 

curatela definitiva, a parte Autora reiterou os pedidos iniciais, e a 

Psicóloga do Juízo não se opôs ao deferimento do requerido na inicial. 

Permaneceram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Primeiramente, deve ser verifica-se a 

desnecessidade de perícia técnica e Audiência de Instrução e Julgamento, 

visto que a curatelada apresenta idade bastante avançada (87 anos de 

idade) e encontra-se cadeirante, sendo comprovado através do 

interrogatório e Laudo Médico Extrajudicial de fl. 10 que a requerida não 

possui capacidade para os atos da vida civil e encontra-se bem cuidada. 

Aliado a esse fato, O Ministério Público manifesta-se no sentido da 

curatela definitiva pelo prazo de 05 anos. No mesmo sentido, pela 

prescindibilidade da perícia técnica nesses casos, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou: CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO 

ART. 1183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1 

- Constatado pelas instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta 

incapacidade, não tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em 

laudo pericial (extrajudicial) e demais elementos de prova, inclusive o 

interrogatório de que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta 

de nova perícia em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é 

formalidade dispensável (art. 244 do CPC).2 - Recurso especial não 

conhecido.(REsp 253.733/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 266) Assim, 

desnecessária a avaliação disposta no art. 2, § 1°, da Lei n. 13.146/2015 e 

no art. 753 do Código de Processo Civil, pelo fato ainda de o médico 

subscritor do Laudo ser o ÚNICO psiquiatra da região, não havendo 

motivos para contestar a sua manifestação, mesmo extrajudicial. Ademais, 

descreve o psiquiatra de forma satisfatória que não possui a paciente 

capacidade para os atos da vida civil, conforme o laudo médico acostado 

aos autos à fl. 10: “Paciente Paula Echeverria Martins, é portadora de 

Alzheimer com quadro debilitante, avançado, com incapacidade para vida 

civil, impossibilitada de gerir sua vida, paciente idosa, acamada, usando 

Exelon, Rivotril, Denyl, Noctden, CID: G30, F069.” Dessa forma, verificada 

a impossibilidade de realização dos atos da vida civil pela curatelada, bem 

como analisado em audiência que essa está sendo bem cuidada pela 

curadora, nada obsta a procedência do pedido. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Interdição proposta por Rosa Izabel 

Martins em desfavor de Paula Echeverria Martins, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: DECLARAR a 

Curatela Definitiva de Paula Echeverria Martins, ante a existência de 

impedimento de longo prazo com obstrução para participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos; NOMEAR como Curadora da Interditanda 

Paula Echeverria Martins, e Requerente, e ora genitora Rosa Izabel 

Martins, para representar a curatelada em todos os atos da vida civil, nos 

termos do art. 755, I e II, § 1°, c.c. 757, ambos do Código de Processo Civil; 

DETERMINO que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, seja efetuada 
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nova consulta para avaliação psiquiátrica e estudo psicossocial na 

residência da curatelada; SUSPENDO o processo até o dia 06/06/2021, 

quando deverá sair do arquivo provisório para ser efetuada as diligências 

acima. Expeça-se a Secretaria Judicial o competente Termo de 

Compromisso, nos ditames do art. 759 do Código de Processo Civil. 

Determino, ainda, a expedição do mandado de inscrição no Registro Civil 

da parte Interditanda junto ao Cartório de Registro Civil competente, com 

fundamento no art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil c.c. o art. 107 

da Lei de Registros Públicos c.c. o art. 9°, III, do Código Civil. Publique-se a 

presente sentença pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, em observância aos preceitos do 

art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações. P.I.C. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 05 de março de 2018

Milene Arissava Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71177 Nr: 3712-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB, MTBr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se o paciente recebeu alta médica, bem como para dar o devido 

andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 142-06.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade devidamente comprovada pelos patronos 

da parte autora às fls.110/111, em comparecerem à audiência designada, 

redesigno a audiência para o dia 23/05/2018 às 16:30horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 306-92.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT, Carla 

Regina Dall'' Agnol Muller - OAB:11.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Henrique Gallo do 

Prado - OAB:393.913, Cristiano Soares Rodrigues - OAB:130.787, 

Edson Luiz Di Angelo - OAB:23553/O, LEONARDO TREVISAN - 

OAB:77202

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhimento o 

pleito do requerente de fl. 208, tendo em vista que a parte autora oferece 

de caução o imóvel descrito na matrícula 421 registrada perante o Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Mutum, o qual é de propriedade da autora.

Registre-se que o mesmo imóvel foi oferecido como caução pelo 

requerente nos autos de rescisão contratual de Código 108441, tendo sido 

avaliado com valor de mercado de R$ 15.295.399,00 (quinze milhões, 

duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais) e com 

valor de venda forçada em R$ 10.298.821,00 (dez milhões, duzentos e 

noventa e oito mil, oitocentos e vinte e um reais).

Assim, entendo que o imóvel é suficiente para garantir a caução do 

processo de Código 108441, cujo valor é de R$ 2.378.688,00 (dois 

milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais), 

bem como deste processo a qual é exigida na importância de R$ 

7.849.916,67 (sete milhões, oitocentos e quarenta e nove reais, 

novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), visto que as 

duas cauções somadas perfazem o valor de R$ 10.228.604,67 (dez 

milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e 

sete centavos).

Assim, em um juízo de cognição sumária, aceito a caução ofertada como 

idônea, qual seja, um imóvel rural descrito na matrícula 421 registrada 

perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum.

Após a assinatura do termo de caução, determino o cumprimento da tutela 

concedida às fls. 145/147.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70351 Nr: 2892-15.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antônio Manjabosco, Tânia Inês Manjabosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91250 Nr: 704-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Man Latina América

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Pereira de Carvalho 

- OAB:138.688 SP

 Vistos.

Ante a interposição do recurso de agravo de instrumento pela parte 

requerente nestes autos, conforme informado às fls. 181/202, MANTENHO 

A DECISÃO AGRAVADA DE FLS. 171/173, POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.

Desta feita, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo, 

intimem-se as partes para efetuarem o depósito judicial dos honorários 

periciais ou impugnarem o referido valor, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 465, § 3° do CPC.

Após o depósito integral dos honorários, intime-se o perito para iniciar os 

trabalhos.
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Havendo requerimento da empresa nomeada para a perícia, fica desde 

logo deferida à liberação de 50% da verba honorária para realização dos 

trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo.

 Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento.

 O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do 

início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e venham conclusos para deliberação e 

realização de audiência de instrução e julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 346-74.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernandes Lima -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhimento o 

pleito do requerente de fls. 28, tendo em vista que a parte autora oferece 

de caução 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 58000BTU, de 

propriedade do autor, os quais são avaliados em R$ 19.000,00 (dezenove 

mil reais), conforme nota fiscal de fl. 29.

Assim, em um juízo de cognição sumária, aceito a caução ofertada como 

idônea, qual seja, 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 58000BTU.

Após a assinatura do termo de caução, determino o cumprimento da tutela 

concedida às fls. 25/27.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2838-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte executada está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da executada no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81899 Nr: 53-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte requerente alega à fl. 56/57 que a requerida se encontra 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação 

editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve 

ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação que tentou localizar o endereço. Ressalto que parte pode se 

utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 6211 Nr: 12-22.1990.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Confortin, Gleice Mara Dalazen Confortin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO 

DO BRASIL em face de LAURI CONFORTIN e GLEICE MARA DALAZEN 

CONFORTIN, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 272, o exequente informou a quitação dos débitos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 3163-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriele Junges, Valerio Armindo Junges, 

Terezinha Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela MUTUM 

AGROPECUÁRIA e VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA em face de ADRIELE 

JUNGES, VALERIO ARMINDO JUNGES e TEREZINHA JUNGES, ambos já 

qualificados nos autos.

À fl. 243, homologo o acordo e determina a intimação das partes para 

informarem se houve o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 À fl. 244, certidão de decurso de prazo sem manifestação das partes.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas e honorários conforme determinado na sentença.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 9434 Nr: 85-76.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Confortin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Vistos.

Considerando que embora devidamente intimado da penhora realizada, o 

executado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, 

conforme certidão de fl. 125, providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos 

necessários para o levantamento dos valores bloqueados via sistema 

Bacenjud em favor dos exequentes, na conta informada à fl. 130.

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito em relação ao saldo remanescente, requerendo o 

que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113043 Nr: 317-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Deverão ser penhorados os bens indicados às fls. 28/29 ou 

tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito do exequente, nos 

termos do artigo 831, do Código de Processo Civil. Saliento que durante a 

execução da penhora, o Sr. Oficial de Justiça deverá obedecer ao 

disposto nos artigos 838 a 843 do CPC, intimando-se o executado da 

constrição realizada, com a lavratura de termo nos autos. Nomeio a 

exequente como depositária dos bens, a qual deverá indicar pessoa 

responsável a permanecer como depositária, segundo artigo 840, § 1°, do 

CPC, o qual deverá estar ciente da sua responsabilidade sobre os bens. 

Defiro os benefícios do artigo 846, § 1° e do artigo 212, §§ 1° e 2°, do CPC. 

Caso a diligência seja infrutífera e não tendo sido localizados bens do 

executado nas referidas localidades, intime-se a exequente para indicar 

novos bens a penhora ou requerer o que entender de direito. Assim que 

decorrido o prazo para oposição de embargos à execução, certifique-se 

nos autos. Por fim, tornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 346-74.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernandes Lima -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07, impulsiono os 

autos com a finalidade de intmar a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para comparecer a secretaria da 2ª Vara a fim de assinar 

Termo respectivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 1539-66.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Vicente Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por DIRCEU 

VICENTE BALDISSEIRA em face de FRANCISCO RICARDO MENOLLI e 

NARA LÚCIA SILVESTRINI MENOLLI, processando-se nos moldes do art. 

523 e seguintes do Código de Processo Civil, no qual pleiteia o 

recebimento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor, a fim de que se proceda 

à retificação do procedimento e do nome das partes na capa dos autos.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 306-92.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT, Carla 

Regina Dall'' Agnol Muller - OAB:11.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Henrique Gallo do 

Prado - OAB:393.913, Cristiano Soares Rodrigues - OAB:130.787, 

Edson Luiz Di Angelo - OAB:23553/O, LEONARDO TREVISAN - 

OAB:77202

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/07, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para comparecer a Secretaria da 2ª Vara para assinar Termo 

respectivo, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão de fls. 145/147 e 

220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72643 Nr: 1163-17.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Matschinske (Espólio), Vandir Matschinske, Margrit 

Matschinske, Vandir Matschinske, Cleidi Matschinske Cocato Badan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A/MT, Romeu de Aquino 

Nunes - OAB:3770/MT, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - 

OAB:19078

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 343/348, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 357.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71398 Nr: 3933-17.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Matschinske (Espólio), Vandir Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR 22819, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 274/281, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 295.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 1730-14.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a impugnação aos cálculos de fls. 55/57.

Após, retornem os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78916 Nr: 3229-33.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi, Anacleto Bachi Neto, Marinete 

Maria Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 52 e, por consequência, determino a 

suspensão do feito conforme preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 5192 Nr: 37-25.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perin & Picolo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio José Mazzardo, Diva Albina Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestar 

acerca do Laudo de Avaliação de fls. 154, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113043 Nr: 317-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para INTIMAR a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de viabilizar o 

cumprimento da decisão de fl. 45/46, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. INTIMA-SE, ainda para que providencie o preparo da Carta 

Precatória respectiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3019 Nr: 37-59.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Ademar Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B, Paulo Fernando 

Schneider - OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Bunge Alimentos S.A. em 

desfavor de Flávio Ademar Strey.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 202/203, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos, sendo informado o fiel cumprimento do acordo pela parte 

Exequente à fl. 204.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 202/203 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70261 Nr: 2804-74.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. A parte exequente alega à fl. 73, que a parte executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 1554-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82258 Nr: 4555-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Vicente Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 85/89, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 2334-09.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo de suspensão, impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 62/63 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor, alterando-se a classe processual para processo de 

execução.Após, cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 478-34.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DOMINGA CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em virtude das irregularidades apontadas acima, determino que a 

requerente proceda à emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321, 

do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

retifique o valor da causa, complemente o valor das custas e taxas 

processuais e comprove a constituição em mora da devedora, sob pena 

de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 42-51.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Teles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante a renúncia de fls. 129, REVOGO a nomeação de fls. 124 e NOMEIO 

como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.
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 Intimem-se as partes para apresentarem novos quesitos que desejam ver 

respondidos pelo perito nomeado, nos termos do artigo 465, § 1°, III, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86441 Nr: 2782-11.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norvino Carvalho da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:MT 7.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado às fls. 112, de que não há médico especialista em 

cardiologia na rede pública de saúde municipal, NOMEIO como perito 

médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado à 

Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova 

Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá 

ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia.

Não obstante o fato de que o perito nomeado não é especialista em 

cardiologia, é o único médico na Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, habilitado a realizar os 

trabalhos.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

 Intimem-se as partes para apresentarem novos quesitos que desejam ver 

respondidos pelo perito nomeado, nos termos do artigo 465, § 1°, III, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81457 Nr: 4313-69.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabina Ferreira da Silva Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para exercer a faculdade do artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Fica desde já determinado que o profissional 

agende data para a realização da perícia, devendo as partes serem 

intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento 

em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a 

faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 2535-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugênia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para indicar assistente técnico ou arguir a 

suspeição ou impedimento do perito.Após, a intimação do perito para a 

realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão 

e de eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465,§ 1°, III, CPC), 

bem como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Fica desde já determinado que o profissional 

agende data para a realização da perícia, devendo as partes serem 

intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento 

em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a 

faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo para manifestação sobre o laudo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91606 Nr: 947-51.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Rodrigues do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vardel Bizarello dos 

Santos - OAB:11840/MT, Franco Ariel Bizarello dos Santos - 

OAB:MT 7.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de resposta à nomeação certificada às fls. 56, REVOGO 

a nomeação de fls. 47/49 e NOMEIO como perito médico o Dr. Rodrigo 

Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 

684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o 

telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no 

prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

 Intimem-se as partes para apresentarem novos quesitos que desejam ver 

respondidos pelo perito nomeado, nos termos do artigo 465, § 1°, III, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 618-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Diogenes Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos pelo embargante WALKER 

DIÓGENES RICARTE, tendo como embargado o BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos já qualificados nos autos.

Considerando que o embargante não atribuiu valor à causa, bem como que 

um dos fundamentos dos embargos é o excesso da execução (visto que 

alega a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência) e não 

trouxe aos autos o cálculo de valor que entende devido, segundo 

estabelece o artigo 917, § 3°, do CPC.

Portanto, intime-se o embargante para emendar a inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trazendo aos 

autos o valor atribuído aos embargos à execução assim como trazer aos 

autos o cálculo do valor que entende devido, sob pena de indeferimento 

da inicial ou de não ser analisada a alegação de excesso de execução, 

consoante artigo 917, § 4°, inciso II, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 2051-25.2009.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAB, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos. Fundamento e decido. Inicialmente, considerando que não foram 

suscitadas quaisquer matérias preliminares ou prejudiciais ao 

conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR SANEADO. Fixo como ponto 

controvertido a confirmação da paternidade da requerente ANA MARIA 

ANANIAS BRITO pelo requerido JOSÉ HENRIQUE COLÁCIO PEREIRA e, 

caso seja confirmada, a necessidade de comprovar as necessidades da 

alimentanda e as condições econômicas do alimentante, a fim de fixar o 

valor definitivo para o pagamento dos alimentos. Por fim, havendo pedido 

da parte autora nesse sentido, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/06 / 2018, às 13 h 30 min, tendo em vista que se 

trata de demanda de investigação de paternidade cumulada com 

requerimento para concessão de alimentos, de modo que deverá seguir o 

rito ordinário. Intime-se a representante do autor e a curadora especial do 

requerido para que compareçam à audiência. Intimem-se a requerente e o 

requerido, através de sua curadora especial, para indicarem a 

qualificação das testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil. Saliento 

que apenas as testemunhas indicadas pela demandante deverão ser 

intimadas pelo Juízo. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114028 Nr: 755-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAeLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIAePL, RAG, JMG, NADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT 7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/20.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Assim, citem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, satisfaçam a obrigação ou para que apresentem embargos. Não 

sendo a coisa entregue ou depositada, nem admitidos embargos 

suspensivos da execução, expeça-se, desde já, mandado de busca e 

apreensão, consoante o disposto no artigo 806, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, com depósito da coisa sob a responsabilidade do 

exequente ou de terceiro em poder de quem for encontrada. Para o caso 

de atraso no cumprimento, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), com incidência a partir do final do prazo de 

entrega/depósito até a efetiva apreensão da coisa ou conversão da 

obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa. Não 

localizada a coisa, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 

10 dias (art. 809 CPC). Havendo pedido de conversão da obrigação de 

entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa, deverá a parte 

credora instruir sua pretensão com elementos necessários à liquidação da 

obrigação (art. 809, § 1º, CPC), observada a cotação do produto na data 

do vencimento da obrigação. Nesse sentido: Para o caso de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Por fim, defiro os benefícios do artigo 212, parágrafo 2º, do NCPC e 

também o segredo de justiça, pois a sua publicidade pode impedir o 

cumprimento da presente medida. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113059 Nr: 325-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAZIO ACABAMENTOS COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTR EIRELI, CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial apresentado pela exequente 

BANCO DO BRASIL S/A, em face dos executados SPAZIO 

ACABAMENTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI e 

CÂNDIDO EZEQUIEL RIBEIRO, todos já qualificados nos autos.

Aduz a exequente que as executadas não teriam adimplido as prestações 

referentes à cédula de crédito comercial n°. 40/02756-2, acarretando o 

vencimento antecipado de todas as parcelas.

Anexou documentos de fls. 08-v/39.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, compulsando os autos nota-se que a exordial e seus 

documentos anexos estão de acordo com o determinado pelo artigo 798 

do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 170.140,73 (cento e setenta mil, cento e 

quarenta reais e setenta e três centavos), nos termos do artigo 829, do 

CPC, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Decorrido o prazo às Executadas, sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

Intime-se a exequente para comprovar nos autos os requisitos do artigo 

828, §§ 1°, 2° e 3°, do CPC.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73542 Nr: 2061-30.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdAS, Nilzete de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 
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12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Não obstante o fato de que as partes já foram intimadas para apresentar 

alegações finais e que a parte autora já as apresentou às fls. 163, saliento 

que o laudo socioeconômico ainda não foi encartado aos autos, apesar de 

já haver determinação para sua elaboração em 23/11/2013, às fls. 75-v.

Sendo assim, notifique-se a Assistente Social que atende por este juízo 

para, em 15 (quinze) dias, proceder à realização de estudo social a fim de 

que responda objetivamente se a renda familiar “per capita” do autor é 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente, respondendo aos 

quesitos formulados pelas partes, constantes de fls. 106/108 e fls. 23.

Após a juntada aos autos da perícia socioeconômica, intimem-se as partes 

para manifestação acerca do laudo pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

retornando os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101117 Nr: 873-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Intimem-se os interessados para exercer a faculdade descrita no 

artigo 465, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, a intimação do 

perito para a realização da perícia deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 

465, III, CPC), bem como da expressa menção à necessidade de 

comunicação a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Fica desde já 

determinado que o profissional agende data para a realização da perícia, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados do exame 

médico, para a entrega do laudo pericial. Os quesitos do Juízo que 

deverão ser respondidos pelo perito são: I) De que espécie de doença 

mental ou de outra natureza sofre a interditanda? II) Essa moléstia, se 

ocorrente, compromete a faculdade de discernimento, de afetividade e 

orientação psíquica do interditando? III) Essa situação psicopatológica 

impede o interditando de reger sua pessoa e bens? IV) Esse impedimento 

é absoluto ou relativo? V) A doença mental é reversível, periódica, 

curável, ou permanente? Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 

1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96010 Nr: 3734-53.2016.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a requerida foi devidamente citada e compareceu em 

cartório informando que não teria condições financeiras para contratar 

advogado particular, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, para 

atuar na defesa da requerida VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA.

Em homenagem ao disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil, 

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 04/05/ 2018, às 13 hrs00min, a qual será realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam ao ato designado 

acompanhados de seus defensores, importando a ausência da requerida 

nas sanções do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Se não houver acordo, poderá a ré contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Intimem-se a equipe multiprofissional deste Juízo para realizar novo estudo 

psicossocial com as crianças, autor e requerida, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1284-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KeSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA para manutenção da posse do 

executado Alceu Mognon na posse dos bens ante a alienação fiduciária, 

bem como SUSPENDO a determinação de penhora dos citados bens, visto 

que alienados fiduciariamente em favor do embargante Banco Cooperativo 

Sicredi.O cumprimento da tutela concedida será condicionado à prestação 

de caução pelo embargado, no valor dos bens, ou seja, na importância de 

R$ 783.800,00 (setecentos e oitenta e três mil e oitocentos reais). Tomada 

a caução por termo, determino a expedição dos atos necessários para 

cumprimento da tutela deferida. Lado outro, entendo que o valor da causa 

deve ser emendado, uma vez que deverá ser o valor do proveito 

econômico pretendido, in casu, o valor dos bens objeto do litígio.Assim, 

determino que o embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial para adequar o valor da causa, em observância ao disposto no 

artigo 319 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Do mesmo modo, determino que o embargante junte aos autos a 

procuração e as guias de recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias, no primeiro dia útil após o plantão judiciário, sob pena de 

ineficácia da medida. Cite-se a parte embargada para, querendo, contestar 

a presente ação, nos termos do artigo 679 no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que o autor não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia 

desta decisão aos autos de nº 317-24.2018.811.0086 – Código 

113043.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100133 Nr: 290-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE FRUTAS TRINDADE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVM COMÉRCIO DE REFIÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO 

MOURA - OAB:22107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 1401-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Vieira Serpa da Cunha - 

OAB:6.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para EMENDAR 

A INICIA nos termos da decisão de 27fls. 10/11, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 2181-44.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaosinho Heineck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso/ MT., Detran-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça na Comarca 

da Capital para cumprimento da Carta Precatória em trâmite na 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105850 Nr: 3764-54.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninha Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que promova 

o devido andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36071 Nr: 2395-74.2007.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Antonio Lanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo requerido às fls. 96, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito após o que, os autos serão remetidos 

ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000137-88.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MORETTO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000793-79.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LISSANDRA DE MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1001044-97.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010028-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Primeiramente analiso a preliminar trazida de incompetência do juizado 

para processamento do feito por sua complexidade, deixo de acolher a 

preminar visto que a presente demanda não apresenta matéria complexa 

ou que necessite de perícia, tento todas as provas necessárias para o 

seu julgamento. Não acolho a premiliminar. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de 

Reclamação Cível por danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, em especial 

pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo os artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

em sua petição inicial que em novembro de 2016 verificou que os serviços 

de sua linha telefônica e internet foram interrompidos por 15 dias, embora 

estivesse com todas as suas faturas pagas, e devido a isto fez várias 

reclamações e solicitou vistoria técnica à Reclamada, porém não obteve 

êxito, que ao fim foi informado que a interrupção se deu porque os fios da 

conexão foram furtados. Que foram gerados vários protocolos referentes 

às ligações realizadas para tentar solucionar o problema 

administrativamente. A Reclamada, por sua vez, alega que teve sim a 

interrupção dos serviços, contudo realizou realizada visita técnica, tendo 

tomado todas as medidas cabíveis para solucionar o problema, não 

havendo que se falar em ato ilícito, somente mero aborrecimento. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico que 

assistir razão ao Reclamante, posto que restou provada a interrupção do 

fornecimento de serviços de internet e serviços de telefonia fixa, eis que 

não havia cabeamento para o mesmo e que o mesmo após 15 dias foi 

reestabelecido. Registro também que houve demora excessiva no 

atendimento da solicitação pela Reclamada, visto que levou 15 dias para 

que fosse reestabelecido o serviço. Sendo assim, tenho que Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 333, II do 

CPC), uma vez que não colacionou que demonstre que o serviço de 

telefonia e internet estava regular durante o período alegado pelo 

Reclamante. Já o Reclamante juntou em sua petição inicial os protocolos 

de atendimento, comprovando ter entrado em contato com a reclamada 

para reclamar da má prestação do serviço. Logo, torna-se evidente o 

defeito na prestação do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a 

cumprir aquilo que ela própria ofereceu e contratou com o Reclamante, 

não tendo atendido as solicitações de vistoria do Reclamante em tempo 

exíguo, deixando o mercê e sem serviço adequado. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, 

sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Corroborando: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER 

DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do 

quantum estabelecido a título de indenização por danos morais somente é 

possível, em sede de especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 

pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o 

valor estipulado - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra 
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desproporcional ou excessivo e não destoa dos parâmetros adotados por 

esta Corte em casos análogos, decorrentes de falha na prestação do 

serviço de telefonia (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/04/2014)” No que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante ao importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de correção 

monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105138 Nr: 3370-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 (...) Desse modo, entendendo que os réus preenchem os requisitos legais 

para concessão do benefício, designo o dia 19 de abril de 2018, às 15:00 

horas, para o oferecimento da Suspensão Condicional do Processo. De 

mais a mais, caso os denunciados não aceitem a proposta de suspensão 

condicional do processo ou, sem prévia justificação, não compareçam à 

audiência, deverão os acusado responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da realização da 

audiência designada supra, oportunidade em que poderão arguir 

preliminares, alegar tudo o que interessar às suas defesas, as provas que 

pretendem produzir, e inclusive arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Intime-se os acusados 

para comparecerem a audiência designada, fazendo-se consignar no 

mandado de intimação, que por ocasião do cumprimento, o Oficial de 

Justiça deverá indagar aos réus se estes possuem defensor constituído 

ou se têm recursos para contratar defensor particular ou, ainda, se 

necessitam da nomeação de defensor dativo, certificando o que lhe for 

informado.Caso informem que não têm, ou requerida a nomeação ou 

mesmo que permaneça silente, nomeio desde já o douto Defensor Público 

militante nesta Comarca para atuar nas defesas deles, que, também, 

deverá ser intimando para comparecer a audiência e, por conseguinte, 

caso necessário, apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110907 Nr: 6464-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Domingos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

De proêmio, homologo a desistência das oitivas das testemunhas Wagner 

Costa e Silva, Renan Marcos de Oliveira Silva e Bruna de Almeida Zark.

Defiro o pleiteado feito pela Defesa, assentando prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de substabelecimento.

Defiro a diligência requerida pelo Ministério Público, e confiro-lhe prazo de 

10 (dez) dias, para juntada do laudo de constatação definitivo. Uma vez 

juntado, dou por encerrada a instrução, determinando que sejam dadas 

vistas as partes, para oferecimento de alegações finais no prazo legal, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109541 Nr: 5711-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Aguarde-se o retorno da carta precatória encaminhada a comarca de 

Sinop/MT, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Passado o prazo, com ou sem o retorno da missiva, nos termos do artigo 

222, §2º, vistas as partes, para o oferecimento de alegações finais, no 

prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público.

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva pelos mesmos 

fundamentos já declinados na decisão de fls. 167, notadamente, diante do 

fato de que não houve alteração fática capaz de alterar as razões que 

levaram ao indeferimento do pedido.

Ademais, a esta altura a instrução está encerrada, pendente apenas de 

oitiva de testemunha de Defesa, a ser realizada por carta precatória.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113768 Nr: 632-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113768 Nr: 632-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado foi citado em 26/02/2018, 

mas já havia constituído advogado no processo, conforme procuração de 
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fls. 60, desde 15/02/2018.

No entanto, seus procuradores não foram regularmente intimados da 

presente audiência, e embora tenham sido informados por telefone nesta 

data da realização do ato, e até se comprometido a comparecer, 

verifica-se que, além de não se tratar de intimação regular, a informação 

não foi feita com antecedência mínima para que se pudesse exigir a 

presença dos patronos.

Desse modo, a fim de evitar nulidades, redesigno a presente audiência 

para o dia 07/03/2018, às 15h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 552-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:MT 19.847, Ramão Wilson Junior - OAB:11702

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109449 Nr: 5676-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio dos Santos Souza, Otavio 

Cabral dos Santos, Sebastião Marcos da Silva, Lindomar Lara da Silva, 

Josue Miranda do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Cristina Jaculi 

Borges - OAB:SP 371.614, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, Eduardo 

Stefani - OAB:21681/MT, EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES - 

OAB:6730/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) JOSUE MIRANDA DO CARMO, via DJE, para 

apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 6475-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo com a finalidade de INTIMAR o réu 

através do Advogado(s) , via DJE, para comparecer na audiência 

admonitória designada para o dia 16/07/2018 às 14:45 hs, nos termos da r. 

decisão lançada às fls. 38. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 3267-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THAIS PEREIRA DOS SANTOS, data de 

nascimento: 01/03/1992, brasileiro(a), Telefone 65-9925-4969. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) oferecer DENÚNCIA contra: THAIS PEREIRA DOS SANTOS (...) Cosnta 

do incluso procediemnto investigatório que, a implicada THAIS PEREIRA 

DOS SANTOS, na data do dia 21 d ejunho de 2014, por volta das 

11h00min, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

injuriou as vitimas M. A. D e J. S. S ofendendo-lhes a dignidade, com 

elementos referentes à sua raça e cor. (...) Assim, à luz do exposto, 

cumpre ao Ministério Público denuncia THAIS PEREIRA DOS SANTOS como 

incursa, por duas vezes, no artigo 140, §3º do Código Penal (...) Nova 

Mutum/MT, 10 de junho de 2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 56-v. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 1752-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FERNANDES, Cpf: 29791235953, 

Rg: 2113380-8, Filiação: Sueli Maria Fernades e José Fernandes, data de 

nascimento: 20/12/1957, brasileiro(a), natural de Campos Novos-SC, 

casado(a), motorista, Telefone 65-9937-6515. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...) DENÚNCIA contra: JOÃO FERNANDES, vulgo "Socó" (...) 

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 18 de abril de 2015, por 

volta das 22h00min, na rua dos buritis, n. 338 N, bairro jardim II, nesta 
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Comarca de Nova Mutum/MT, o indiciado JOÃO FERNANDES, consciente 

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinham sob sua guarda, 

um revólver de calibre n. 38, marca Wasson e 01 (uma) munição de calibre 

n. 38, marca CBC, sem autorização legal e em desacordo com 

detemrinação legal ou regulamentar, conforme exame de eficiencia de 

arma de fogo e munição de fls. 14/15. Ante o exposto, o Ministério Público 

denuncia JOÃO FERNANDES como incurso no artigo 12 da Lei 10826/03 

(...) Nova Mutum/MT, 12 de junho de 2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 50-v. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82388 Nr: 384-91.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Gleiton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONILDO GLEITON DA SILVA, Rg: 

18442790, Filiação: Maria Luiza da Silva e Jose Mariano da Silva, data de 

nascimento: 19/02/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, Telefone 

9615-8600. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) oferecer DENÚNCIA contra: LEONILDO GLEITON DA SILVA (...) Consta 

do incluso procediemnto investigatório que o implicado LEONILDO GLEITON 

DA SILVA, na data do dia 20 de dezembro de 2014, por volta das 

20h00min, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

ofendeu a integridade fisica da vitima J. P. S, bem como manifestou idonea 

intenção maléfica de causar-lhe mal injusto e grave. (...) Assim, à luz do 

exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar LEONILDO GLEITON DA 

SILVA como incurso no artigo 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, sob 

os efeitos da Lei 11.340/06, na forma do artigo 70 do Estatuto Criminal (...) 

Nova Mutum/MT, 03 de fevereiro de 2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 56. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74789 Nr: 3325-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Marinho ("pamparina")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PAULO MARINHO ("PAMPARINA"), 

Filiação: Maria José Marinho e Pedro dos Santos, data de nascimento: 

05/11/1975, brasileiro(a), natural de Vitória do Miarim-MA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...) DENÚNCIA contra: JOSÉ PAULO MARINHO (...) Consta que 

na madrugada do dia 24 de agosto de 2013, na Rua das Castanheiras, 470 

W, nesta cidade, o denunciado JOSÉ PAULO MARINHO, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia 

movel, pertencente a vitima O. A. B.L, consistente em 01 (uma) bicicleta 

marca Ficher, avaliada em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

consoante auto de avaliação (fls.25). Ante o exposto, denuncio JOSÉ 

PAULO MARINHO, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal (...) 

Nova Mutum/MT, 05 de fevereiro de 2014.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 97-v. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89902 Nr: 4947-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carlos Ojeda de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO CARLOS OJEDA DE 

ALBUQUERQUE, Cpf: 01169671101, Filiação: Izabel Antonia Ojeda e 

Joaquim de Albuquerque, brasileiro(a), convivente, aux de produção, 

Telefone 65 9942 3278. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...) DENÚNCIA contra: RODRIGO CARLOS OJEDA DE 

ALBUQUERQUE (...) FATO 1 Colhe-se do caderno informativo que, no dia 

06 de novembro de 2015, por volta das 23h00min, na residencia da vitima, 

situada na Rua Projetada 01, ao lado do n. 2711, Bairro Novo Horizonte II, 

neste municipio de Nova Mutum/MT, RODRIGO CARLOS OJEDA DE 

ALBUQUERQUE, com vontade livre e consciente do carater ilicito de sua 

conduta, armado com uma faca, entrou na casa de J. N. A, contra a 

vontade experessa desta. FATO 2 Apurou-se do inquérito policial que, por 

ocasião da data e local acima descritos, RODRIGO CARLOS OJEDA DE 

ALBUQUERQUE, com vontade livre e consciente do carater ilicito de sua 

conduta, ameaçou, mediante palavras e gestos, causar mal injusto e grave 

e perpetrou vias de fato em face de sua exconvivente J. N. A, em situação 

de violência domestica e familiar. FATO 4 E 5 Consta no procedimento 

administrativo investigatório que, no dia 06 de novembro de 2015, por volta 

das 23h00min, na residencia da vitima, situada na Rua Projetada 01, ao 

lado do n. 2711, Bairro Novo Horizonte II, neste municipio de Nova 

Mutum/MT, RODRIGO CARLOS OJEDA DE ALBUQUERQUE, com vontade 

livre e consciente do carater ilicito de sua conduta, ameaçou, mediante 

palavras e gesto, causar mal injusto e grave e perpetrou vias de fato em 

face de R. A. J. D, em situação de violência doméstica e familiar. FATO 6 

Apurou-se do caderno informativo que, no dia 09 de novembro de 2015, 

em contato via telefone, RODRIGO CARLOS OJEDA DE ALBUQUERQUE, 

com vontade livre e consciente do carater ilicito de sua conduta, ameaçou, 

mediante palavras e gesto, causar mal injusto e grave em face de sua 

exconvivente J. N. A. (...) Pelo exposto, DENUNCIO RODRIGO CARLOS 

OJEDA DE ALBUQUERQUE da seguinte forma, todos em concurso material 

entre si e aplicando-se os preceitos da Lei n. 11.340/06: FATO 1: como 

incurso no art. 150, §1º (com emprego de arma e durante a noite), do 

Código Penal; FATO 2 e 3: como incurso no art. 147 do Código Penal, em 

concurso material com o art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41 c/c o art. 61, II 

"f", do Código Penal; FATO 4 e 5: como incurso no art. 147 do Código 

Penal, em concurso material com o art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41; 

FATO 6: como incurso no art. 147 c/c o art. 61, II "f", do Código Penal. (...) 

Nova Mutum/MT, 24 de agosto de 2016.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 49. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76222 Nr: 4788-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Marco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALUIZIO MARCO DOS SANTOS, Filiação: 

Aurelinda Eva dos Santos e Aluizio Lidio dos Santos, data de nascimento: 

02/08/1979, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(...) DENUNCIA contra: ALUIZIO MARCO DOS SANTOS (...) Consta do 

caderno informativo que no dia 27 de dezembro de 2015, por volta de 

20h18min, na Rua das Andirobas, Quadra B, Lote 02, Residencial Santa 

Terezinha, neste municipio e comarca de Nova Mutum, ALUIZIO MARCO 

DOS SANTOS, comvontade livre e consciente do carater ilicito de sua 

conduta, tentou subtrair, para si, 01 (uma) bicilceta, cor roxa, sem marca e 

modelo, de propriedade de R. N. S, avaliada em R$ 300,00 (trezentos 

reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 27 somente não 

consumando seu intento criminoso por circunstancias alheias à sua 

vontade. (...) Pelo exposto, DENUNCIO ALUIZIO MARCO DOS SANTOS 

como incurso no artigo 155, caput c/c art. 14, inciso II ambos do Código 

Penal (...) Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 75. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 21 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 3400-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemil Batista da Silva, Elton Amorim Rodrigues 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, 

Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Tendo em vista a alteração de competência e a necessidade de 

readequação de pauta, designo, desde logo, a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/09/2017, às 14h45min.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96710 Nr: 4247-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEFA ALCYONE DA SILVA GOMES, 

Cpf: 08379223489, Rg: 3314970-0, Filiação: Maria Jose Antão da Silva 

Gomes e José Cicero da Silva Gomes, data de nascimento: 17/01/1988, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...), vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de: JOSEFA 

ALCYONE DA SILVA GOMES. Consta no caderno informativo que, no dia 

19 de abril de 2016, por volta das 12h00min, na residência da vítima, 

situada na Avenida das Andorinhas, 1712W, Bela Vista, nesta cidade e 

comarca de Nova Mutum, JOSEFA ALCYONE DA SILVA GOMES, com a 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a 

integridade fisica de seu filho José Gabriel Gomes Sampaio, causando-lhe 

lesões corporais, descritas no exame de corpo de delitode fls. 05/06. 

Diante de todo exposto, DENÚNCIA JOSEFA ALCYONE DA SILVA GOMES 

como incursa no art. 129, § 9º do Código Penal. Nova Mutum/MT, 02 de 

maio de 2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 51. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78439 Nr: 1789-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvilson Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 

18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) - Dr. Roberson Siqueira de Melo, via DJE, para 

retirar a certidão de crédito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 2365-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Oliveira de Almeida, Maycon Padilha 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

01237457130, Rg: 1872992-4, Filiação: Edson Oliveira de Almeida e 

Sandra de Sante Almeida, data de nascimento: 12/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, solteiro(a), mecânico, Telefone 9934-6245. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...) oferece denúncia contra: EDINALDO OLIVEIRA DE 

ALMEIDA: 1º Fato - Consta do caderno de investigação que na noite de 26 

de julho de 2009, aproximadamente às 21h30min, na Rua das Cerejeiras, 

nº 1.502-W, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o 

denunciado EDINALDO DE ALMEIDA efetuou disparos com arma de fogo 

nas adjacências de local habitado. Assim, à luz do exposto, cumpre ao 

Ministério Público denunciar EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA como 

incurso no artigo 15 da Lei 10.826/2003. Nova Mutum/MT, 09 de julho de 

2013.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu Edinaldo Oliveira de Almeida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fls. 

192-vº. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido 

o prazo sem que esse réu tenha comparecido ou constituído advogado 

nos autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o 

prazo prescr ic ional  f icarão automat icamente suspensos, 

independentemente de novo pronunciamento judicial, a partir do dia 

seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 

10 dias do prazo de resposta), pelo tempo correspondente ao da 

prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo 

prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já 

transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o do início da 

suspensão.Considerando que o réu Maycon Padilha foi pessoalmente 

citado às fls. 173-vº, e não ofereceu resposta à acusação até o momento, 

vistas à Defensoria Pública, para o oferecimento da aludida peça.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49532 Nr: 612-08.2011.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jesus de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Vistos.

Designo audiência para oitiva da testemunha Maximiliano Ferreira da Silva 

para o dia 26/04/2018, às 17h00min.

Requisite-se e intime-se a testemunha.

Considerando que o advogado constituído pelo acusado saiu intimado na 

ultima audiência para comparecer ao presente ato, e não o fez, nem 

justificou a impossibilidade, intimem-se para comparecer na nova data, sob 

pena de incidir em multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, por 

abandono da causa.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92364 Nr: 1420-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSB, JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Ante o exposto, existindo motivos que justificam a custódia cautelar, nos 

termos do art. 316 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

Jucelio da Silva Barbosa, devidamente qualificados nestes autos, como 

forma de garantia da ordem pública.Expeça-se o competente mandando de 

prisão em desfavor do acusado, com prazo de validade de 16 (dezesseis) 

anos.No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para o 

p r ó x i m o  d i a  0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95483 Nr: 3357-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Barbosa Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI BARBOSA LUIZ, Cpf: 

34519220106, Rg: 0779222-0, Filiação: Persdia Barbosa Luiz e Antonio 

Luiz, data de nascimento: 10/11/1964, brasileiro(a), natural de 

Caarapo-MS, convivente, Telefone 65-996767046. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...), vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de: SIDNEI 

BARBOSA LUIZ. Consta do incluso Inquério Policial, que no dia 01 de 

agosto de 2016, por volta das 00h05min, em via pública, na Rua Perimetral 

das Samambais, Centro na Cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, SIDNEI 

BARBOSA LUIZ, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, conduziu veículo automotor qual seja, VW/GOL, cor verde, placa 

AHJ-2846, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool. Pelo exposto DENUNCIO SIDNEI BARBOSA LUIZ com o incurso 

nos art. 306, caput c/c §1º, II e +2º da lei nº 9.503/97. Nova Mutum/MT 10 

de feveriero de 2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 57. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80976 Nr: 3990-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, Cpf: 

01216965102, Rg: 87231577, Filiação: Sidney Antonio Rodrigues e Maria 

Raquel Rodrigues, data de nascimento: 10/06/1985, brasileiro(a), natural 

de Santo Inácio-PR, solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...), oferece DENÚNCIA contra CARLOS HENRIQUE 

RODRIGUES. Segundo consta do caderno investigatório, no dia 02 de 

novembro de 2014, em horário não preciso, nas proximidades da Igreja 

Batista, situada na Avenida das Araras, nesta cidade e comarca de Nova 

Mutum/MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, conscientes da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si, coisa 

alheia móvel, consistente em um veículo Ford/F-1000, não se consumando 

por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, a luz do exposto, 

cumpre ao Ministério Público denunciar CARLOS HENRIQUE RODRIGUES 

como incurso no artigo 155, caput, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal. Nova Mutum/MT, 18 de novembro de 2014.

Despacho: Vistos em correiçãoConsiderando que o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 48. Expeça-se o 

necessário para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que 

o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos autos, o que 

deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional 

ficarão automaticamente suspensos, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do 

edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo 

tempo correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 

415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo 

restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, 

os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no 

relatório estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 
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Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 3890-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenil José do Bondespacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 5030-47.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, PSVePS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Martha Vieira - 

OAB:SP/359107, Gilberto Duarte Silva - OAB:SP 287.986, Mauricio 

Zerbini - OAB:SP 272.470, Rodrigo do Amaral Coelho de Oliveira - 

OAB:158.153/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Dê-se vistas dos autos às partes para apresentação dos memoriais 

finais, iniciando-se pelo Ministério Público, em seguida ao assistente de 

acusação, e por fim, à Defesa.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94177 Nr: 2533-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO GOMES, Filiação: Abrelino 

Gomes, brasileiro(a), pedreiro, Telefone 65 846633266. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de: ANTONIO GOMES; 1º 

FATO; Consta no caderno informativo que, no dia 20 de março de 2016, 

por volta das 21h15min, na residência localizada na Rua Ativo Taborda, 

Centro, em Santa Rita do Trivelato, nesta Cidade e Comarca de Nova 

Mtum/MT, ONTONIO GOMES, com a vontade livre e consciente do caráter 

ilícito de sua conduta, ofendeu a integredade física da convivente, Sra. 

Gessica Schimtt dos Santos, em situação de violência doméstica e familiar. 

FATO 02; Consta do caderno informativo que, em data incerta, mas 

sabidamente dias após o fato anterior, na residência localizada na Rua 

Ativa Taborba, Centro, em Santa Rita do Trivelato, nesta cidade e comarca 

de Nova Mutum/MT, ANTONIO GOMES com a vontade livre e consciente do 

caráter ilício de sua conduta, ameacou, mediante palavras, causar mal 

injusto e grave e sua covivente, Gessica Schimtt dos Santos. Diante de 

todo o exposto, DENUNCIO ANTONIO GOMES como incurso no art. 129, § 

9º e art. 147 c/c o art. 61, II, "f", todos do Código Penal, aplicando-se os 

preceitos da Lei n 11.340/06. Nova Mutum/MT, 06 de dezembro de 2016.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 55. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 4949-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pinheiro de Souza, Vacedir Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, Filiação: 

Maria Rodrigues Pinheiro e Vicente Rodrigues de Souza, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de: ANTONIO PENHEIRO DE SOUZA, 

vulgo "Maranhão", FATO 02; Emerge do procedimento investigativo que, no 

dia 27 de outubro de 2015, por volta das 11h00, na Gleba Iracema, Estrada 

Vicinal, s/nº, Zona Rural, próximo a MT 235, localizada nas coordenadas 

55º 55' 13,36 "W 13 º 53'32,54"S, nesta cidade e comarca de Nova 

Mutum/MT, ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, com vontade livre e 

consciente, do caráter ilícito de sua conduta, portava arma de fogo e 

munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal, quais 

sejam, 01 (uma) espingarda modelo 651, cal. 36, n. 126215; 05 (cinco) 

cartuchos de cal. 36; 02 (dois) cartuchos de cal. 24 e 01 (um) cartucho 

cal. 32. Ante o exposto DENUNCIO; ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA: como 

incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/03. Nova Mutum/MT, 30 de setembro 

de 2016.

Despacho: Vistos em correição, etc.Considerando que o Auto de Exame 

de Eficiência da arma de fogo e munições apreendidas no presente feito 

encontra-se devidamente encartado (fls. 31/32), bem como que os 

referidos objetos não interessam mais ao processo, determino o seu 
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encaminhamento ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos 

termos do art. 25 da Lei 10.826/03.Em caso dos aludidos objetos estarem 

depositados junto à Delegacia de Policia, cientifique-se à Autoridade 

Policial para as providências pertinentes. Ademais, expeça-se mandado 

de citação no endereço informado à fls. 118, caso reste infrutífera a 

localização do réu, determino a citação por edital do denunciado, pelo 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361 do CPP. Decorrido o prazo, caso 

não haja resposta, novamente conclusos.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70275 Nr: 2818-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlisses (ou Ulisses ou Ulysses) de Oliveira 

Silva ("cabelo" e "boca de lata")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WLISSES (OU ULISSES OU ULYSSES) DE 

OLIVEIRA SILVA ("CABELO" E "BOCA DE LATA"), Rg: 2447192-5, Filiação: 

Gonçalo Carlos de Oliveira e Raimunda Pereira da Silva, data de 

nascimento: 16/04/1991, brasileiro(a), natural de Autinopolis-TO, 

solteiro(a), borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de : WLISSES DE 

OLIVEIRA SILVA OU ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, vulgo Cabelo ou Boca 

de Lata. FATO 01 - TENTATIVA DE FURTO - VÍTIMA: MARCOS VINÍCIUS 

RODRIGUES BRAGA. Consta que no dia 21 de abril de 2011, por volta das 

12h30min, na residência localizada na Rua dos Cedros, nº 2424-W, bairro 

Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado 

WLISSES DE OLIVEIRA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tentou 

subtrair, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Marcos Vinícius 

Rodrigues Braga, não consumando seu intento ilícito por circunstâncias 

alheias à sua vontade. 2º FATO; TENTATIVA DE FURTO - VÍTIMA; SIMONE 

HOLZ. Cosnta que no dia 21 de abril de 2011, logo após empreender fuga 

da residência da vítima Marcos Vinícius, o denunciado WLISSES DE 

OLIVEIRA SILVA se dirigiu até a residência localizada na Rua das 

Garapeiras, nº 546-W, bairro Parque do Sol, nesta cidade e comarca de 

Nova Mutum/MT, e, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tentou subtrair, 

para si, coisa alheia móvel pertecente à vítima Simone Holz, não 

consumando seu intento ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade. 

3º FATO; FURTO - VÍTIMA; LUIZ EDUARDO CASTOLDI. - Consta que no dia 

14 de abril de 2011, por volta das 16h00min, na residência localizada na 

Rua das Acácias, nº 1574-W, bairro residencial dos Ipês, nesta cidade e 

comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado WLISSES DE OLIVEIRA SILVA, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante 

destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias 

móveis pertencentes à vítima Luiz Eduardo Castoldi, consistente em 01 

(um) aparelho notebook, marca CCE 640 e 01 (uma) mochila marca Targos, 

ambos avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme autos de 

apreensão, avaliação e depósito (fls. 22, 42 e 28). Ante o exposto, 

DENUNCIO a) WLISSES DE OLIVEIRA SILVA, vulgo "cabelo ou Boca de 

Lata", como incurso no art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal, por 02 (duas) vezes - (fatos 01 e 02), aplicando a regra da 

continuidade delitiva, e art. 155, § 4º, I do Código Penal (fato03) aplicando 

a regra do concurso material de crimes. Nova Muntu/MT., 09 de maio de 

2001.

Despacho: Vistos em correição.Considerando que o endereço informado 

pelo Ministério Público à fl. 222, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Sorriso/MT, a fim de realizar a citação do acusado.Restando 

infrutífera a citação, desde já, determino a citação por edital e, após 

decorrido prazo, certifique-se e abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Após, voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71173 Nr: 3708-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Vezetiv Martins ("Gago")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON VEZETIV MARTINS ("GAGO"), 

Cpf: 79986820197, Rg: 1111146-1, Filiação: Vitor Jose Martins e Margarida 

Vezetiv Martins, data de nascimento: 25/10/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Telefone 9679-6533. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia, para CONDENAR o 

Acusado Milton Vezetiv Martins, qualificado nos autos, nas penas do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos ditames da Lei nº 11.340/06, e 

absolvo o acusado em relação ao crime tipificado no art. 331, do Código 

Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código Penal.Ainda, julgo 

extinta a punibilidade de Milton Vezetiv Martins, em relação ao crime 

tipificado no art. 147, do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, 

inciso IV, c.c artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.Em observância 

às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar a 

pena:Dosimetria da pena.Inexiste qualquer circunstância judicial do art. 59 

do Código Penal apta a alterar a dosimetria de pena, de forma que fixo a 

pena base em 03 (três) meses de detenção.Não verifico a existência de 

circunstâncias agravantes. Existe apenas a circunstância atenuante da 

confissão espontânea. Destarte, como não se pode minorar nessa fase a 

pena do mínimo, de modo que fixo a pena intermediária em 03 (três) meses 

de detenção.Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não 

havendo modificadoras, e ante a aplicação do concurso material no 

presente caso, previsto no art. 69, do Código Penal, arbitro a pena 

definitiva em 03 (três) meses de detenção.No que tange ao regime de 

cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, entendo o aberto 

como suficiente para a justa reprovação da conduta.Portanto, CONDENO o 

Acusado Milton Vezetiv Martins a cumprir a pena privativa de liberdade de 

03 (três) meses de detenção.Verifico a impossibilidade de substituição de 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a 

impossibilidade de aplicação do sursi, com fundamento no art. 77, III, do 

Código Penal. (AgRg no AREsp 82898/MG).O Acusado poderá recorrer em 

liberdade. Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo em vista sua 

condição econômica.Intime-se o Acusado, pessoalmente, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça atentar-se para o disposto no item 7.14.2 da CNGC/MT. 

Intime-se a nobre Representante do Ministério Público, nos termos do art. 

390 do Código de Processo Penal. Intime-se o Defensor do 

Acusado.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.P.R.I.C. Nova Mutum/MT, 11 de fevereiro de 2016.Cássio Leite de 
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Barros NettoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91373 Nr: 784-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO, 

Filiação: Valmira Maria da Silva e Jose Humberto da Silva Nascimento, 

brasileiro(a), natural de Maceió/al-MT, convivente, Telefone 9295-3872. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINÍSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA contra: WELLINGTON DA SILVA 

NASCIMENTO. 1º FATO; Consta no caderno informativo que, no dia 2 de 

março de 2016, por volta da 01h15min, na residência do casal, situada na 

Rua Projetada 04, casa 77, Prohab I, neste município e comarca de Nova 

Mutum/MT, WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "mino, com a 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias 

de fato contra sua companheira, Sra. Maria Edna da Cunha, bem como 

ameaçou esta, por palavras, de causar mal injusto e grave, em situação 

de violência doméstica e famíliar. 2º FATO; Apurou-se que, no dia 4 de 

março de 2016, por volta das 12h50min, na Rua Projetada 2, casa 162, 

Bairro Prohab I, nesta cidade de Nova Mutum/MT, WELLINGTON DA SILVA 

NASCIMENTO, vulgo "Mino", com a vontade livre e consciente do caráter 

ilícito de sua ex-companheira, Sra. Maria Edna da Cunha, em situação de 

violência deméstica e familiar. Diante de todo o exposto, DENUNCIO 

WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "Mino", como incurso no art. 

21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, caput c/c o arti. 61, inciso 

II, alíea "f", por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, 

aplicando-se os preceitos da Lei nº 11.340/06. Nova Mutum/MT, 16 de 

março de 2016.

Despacho: Vistos Esgotados os meios de tentar localizar o réu, defiro a 

cota Ministerial de fls. 85. Expeça-se o necessário para a citação por 

edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha comparecido ou 

constituído advogado nos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão automaticamente 

suspensos, independentemente de novo pronunciamento judicial, a partir 

do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias do prazo de 

dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo correspondente ao da 

prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo 

prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já 

transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o do início da 

suspensão.Sendo esse o caso, os autos deverão ser remetidos ao 

arquivo provisório com baixa no relatório estatístico até que o réu 

compareça ou sobrevenha a prescrição, dando-se ciência ao Ministério 

Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75314 Nr: 3871-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS NETO, Cpf: 94658129191, 

Rg: 10852948, Filiação: Terezinha Cassoli Carlos e Joel Carlos, data de 

nascimento: 18/02/1975, brasileiro(a), natural de Linhares-ES, solteiro(a), 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem neste ato oferecer DENÚNCIA contra; LUIZ CARLOS NETO, 

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 27 de setembro de 

2013, por volta das 00h15min, na Rua das Seringueiras, nesta cidade e 

comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado LUIZ CARLOS NETO, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava e 

mantinha sob sua guarda, uma espingarda calibre 20 e munição de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, conforme Laudo Pericial de fls. 32/35. Ante o exposto, o 

Ministério Público denuncia LUIZ CARLOS NETO como incurso no artigo 14 

da Lei 10826/03. Requeiro que recebida a presente, seja procedida a 

citação do acusado para oferta de resposta escrita nos termos do rito 

ordinário do Código de Processo Penal (artigo 394/405) sejam ouvidas as 

testemunhas arroladas, bem como, se realize seu regular interrogatório, 

para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior 

condenação. Nova Mutum/MT, 06 de agosto de 2014.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 71. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87962 Nr: 3705-37.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Quintino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 743 de 1041



Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GONÇALO QUINTINO DA SILVA, Filiação: 

Maria Amancio da Silva, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

repositora, Telefone 65 9816 2963. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de: GONÇALO QUINTINO 

DA SILVA. Consta no caderno informativo que, no mês de maio de 2015, 

nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, GONÇALO QUINTINO DA 

SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, 

ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave à sua convivente 

Marilza regina da Conceição. Diante de todo o exposto, DENUNCIO 

GONÇALO QUINTINO DA SILVA como incurso no art. 147 C/C art. 61, II, 

"f", ambos do Código Penal, aplicando-se os preceitos da Lei nº 11.340/06. 

Nova Mutum/MT, 03 de agosto de 2016.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 84. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106657 Nr: 4229-63.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo de 10(dez) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 4071-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Montello Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Considerando que o réu tem defensor constituído e que conforme portaria 

79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão impedidos de atuar, 

ainda que dativamente nestes casos, e que em posição legal do artigo 265 

e seus parágrafos, do CPP, que caso o advogado constituído não se faça 

presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato não será 

redesignado, e sim nomeado defensor dativo, apenas para ele, nomeio 

apenas para o ato, o Dr. Jonas Henrique Meldola (OAB/MT 15530), e 

arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de 1 (um) URH.

Cumprida parcialmente a finalidade da presente Carta Precatória, 

devolva-se a missiva à comarca de origem, com as nossas homenagens, 

devidamente acompanhada do CD-R contendo as oitivas das testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106237 Nr: 3987-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Fabiano Shishido, Gutemberg Lopes de 

Oliveira, Vinicius do Prado Dias Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Considerando que o réu tem defensor constituído e que conforme portaria 

79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão impedidos de atuar, 

ainda que dativamente nestes casos, e que em posição legal do artigo 265 

e seus parágrafos, do CPP, que caso o advogado constituído não se faça 

presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato não será 

redesignado, e sim nomeado defensor dativo, apenas para ele, nomeio 

apenas para o ato, o Dr. Jonas Henrique Meldola (OAB/MT 15530), e 

arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de 1 (um) URH.

Cumprida a finalidade da presente Carta Precatória, devolva-se a missiva 

à comarca de origem, com as nossas homenagens, devidamente 

acompanhada do CD-R contendo as oitivas das testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 2930-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDERSON FÁBIO AARDOOM, JULIANA ALVES 

SPOLIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decreto a revelia do requerido Marcelo Henrique Genaro, visto que 

devidamente citado não apresentou contestação.

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida à ref. 73.

Após a devolução, intimem-se as partes para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2620-73.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RODRIGUES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT
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 Posto isso, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar de referência 04, julgo parcialmente procedente o 

pedido, a fim de declarar a inexistência do débito e nulidade do contrato de 

nº 235.880.220, devendo os valores descontados da conta da autora em 

razão de tal contrato ser devolvidos de maneira simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do pagamento indevido, com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação.Condeno ainda a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais causados à autora, a qual deverá ser corrigida pelo INPC a partir 

de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora 

de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir 

da citação.Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno autora e 

requerido, no percentual de 30%(trinta por cento) e 70% (setenta por 

cento), respectivamente, ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, com base no art. 85, §2º do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Considerando que 

a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade das 

custas e honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

calcule-se as custas processuais e intime-se o requerido para o 

pagamento de sua parte, no prazo de 10 (dez) dias.Após a coisa julgada, 

nada sendo requerido em 15 dias, com ou sem o pagamento, arquive-se 

em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe, observando, 

se for o caso, o disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014-CGJ/MT.Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 2930-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDERSON FÁBIO AARDOOM, JULIANA ALVES 

SPOLIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para apresentação das alegações finais 

no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 872-11.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP

 Vistos.

Deixo de apreciar a contestação de fls. 38/77, visto que intempestiva, 

mormente quando a juntada do AR (fl. 33vº) referente à carta de citação 

da requerida se deu em 16/04/2014 e referida peça foi protocolada 

apenas em 03/04/2017.

Destarte, imperiosa a decretação da revelia do requerido, atribuindo os 

efeitos dela decorrentes (art. 344, CPC).

No mais, à exegese do art. 346, p.u. do CPC, o demandado recebe o feito 

no estado em que se encontra. Assim, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 2630-59.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A audiência designada à fl. 118 não foi realizada (fl. 124), tendo em vista o 

requerimento de suspensão do feito, realizado pelas partes.

Assim, designo, como nova data para a solenidade, o dia 11 de maio de 

2018, às 15:00 horas (horário de Mato Grosso).

Intimem-se as testemunhas arroladas (fl. 121 e fl. 122 c/c 107).

Saliente-se que, cabe ao advogado constituído pela parte autora informar 

ou intimar as testemunhas por si arroladas (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC).

No que tange às testemunhas arroladas pela requerida, assistida pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser efetuada pela via judicial (art. 

455, §4º, IV do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 163-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Manoel Jorge Nunes, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do ajuizamento da ação (29/01/2014 – fl. 05), conforme 

disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.Por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter alimentar, confirmo 

a liminar concedida na sentença de fls. 68/69, devendo o requerido manter 

o benefício implantado.As parcelas vencidas serão acrescidas de 

correção monetária desde os respectivos vencimentos e de juros 

moratórios desde a citação.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, 

§3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Reexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurado: Manoel Jorge Nunes; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 29/01/2014 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 2796-91.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A audiência designada à fl. 140 não foi realizada (fl. 148), tendo em vista o 

requerimento de suspensão do feito, realizado pelas partes.
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Assim, designo, como nova data para a solenidade, o dia 11 de maio de 

2018, às 15:00 horas (horário de Mato Grosso).

Intimem-se as testemunhas arroladas (fl. 143 e fl. 144).

Saliente-se que, cabe ao advogado constituído pela parte autora informar 

ou intimar as testemunhas por si arroladas (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC).

No que tange às testemunhas arroladas pela requerida, assistida pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser efetuada pela via judicial (art. 

455, §4º, IV do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2153 Nr: 199-09.2000.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE VICENTE ALVES, LUZIA ALBERTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15077-A, WEMBLEY A. G. CAMPOS - OAB:79.870-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de divórcio consensual que Jorge Vicente Alves e Luzia 

Alberta Alves promoveram, no qual alegaram a inexistência de bem a 

partilhar, cujo pleito fora homologado às fls. 12/13, na data de 20/03/2000.

Após o efetivo arquivamento e decorridos mais de 16 (dezesseis) anos o 

interessado Jorge Vicente Alves requereu o desarquivamento do feito e, 

em petitório de fls. 28/29, alegando a existência de um bem imóvel durante 

o período da união com a Sra. Luzia Alberta Alves (matrícula nº 7.102 do 

CRI de Alto Araguaia-MT), ao qual possui direito, pretende que seja 

oficiado ao CRI competente para que seja averbada, junto à matrícula do 

bem, a sua meação.

O pedido formulado pelo requerente deve ser indeferido, haja vista que a 

pretensão há de ser buscada por meio de ação própria, mormente por não 

ser possível a modificação da sentença homologatória, já dotada de 

imutabilidade, por simples petição, ainda mais quando a referida sentença 

se limitou a homologar a pretensão manifestada pelos interessados.

Destarte, indefiro o pedido de fls. 28/29, ante a inadequação da via eleita.

Retornem os autos ao arquivo com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1815-62.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63727 Nr: 2458-20.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO CARAIBA S/A, SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, 

NX GOLD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA, MASSAIKO 

SASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:8.406-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo do edital de citação dos 

eventuais interessados (fl. 350).

Cumpra-se o item II da decisão de fl. 319 observando-se os dados dos 

confrontantes inseridos na petição de fl. 349.

Certifique-se quanto à devolução do AR referente à citação das Fazendas 

Públicas Municipal e da União (fls. 353 e 355).

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição 

da Fazenda Pública Estadual de fls. 356/360.

Após, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84704 Nr: 4288-16.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO - OAB:8406GO

 Vistos.

Redesigno a audiência para o dia 21 de junho de 2018, às 16h30min 

(horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intime-se as testemunhas, requisitando as que forem policiais 

militares.

Expeça-se carta precatória para a Comarca Senador Canedo – GO, para 

que realizado o interrogatório do acusado pelo Juízo Deprecado, bem 

como para intimá-lo da data da audiência que ocorrerá neste Juízo de 

Nova Xavantina.

Consigno o endereço do acusado: Rua F-10, Quadra 15, Lote 31, Casa 02, 

Jardim Flamboyant, Senador Caneado – GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61138 Nr: 2225-57.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. B. SOARES, JOSÉ CARLOS BELMIRO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28004 Nr: 2457-11.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE VICENTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 
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OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 157/158.

Expeça-se nova Requisição de Pequeno Valor em favor do credor, nos 

termos do art. 3º, “caput” da Lei nº 13.463/2017.

Após, efetuado o depósito do valor devido a título de RPV, expeça-se 

alvará em favor do credor, observando-se o requestado nos itens “4 e 5” 

da fl. 158 c/c fl. 18.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67511 Nr: 2437-10.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS, VMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a diligência infrutífera de fl. 116, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada, sob pena de suspensão do feito, nos termos do 

art. 921, III e §1º do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36004 Nr: 2077-17.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAURI EVANGELISTA, MAURI 

EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67512 Nr: 2438-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que há razão o requerimento da parte autora 

de fl. 84, reiterado às fls. 100/101, mormente porque a decisão de 

recebimento da exordial (fl. 74) não oportunizou ao requerido prazo para 

opor embargos à monitória, uma vez que já fora intimado para realizar o 

pagamento do valor devido.

Destarte, considerando que a ação monitória é ação da fase de 

conhecimento, pela qual se busca dar força executiva a título desprovido 

de tal, a decisão inicial que ordena o pagamento não deve ser mantida, 

sob pena de supressão do devido processo legal.

Assim, chamo o feito à ordem e declaro a nulidade de todos os atos 

realizados no feito.

Em consequência, dê-se baixa na restrição realizada à fl. 96.

Cite-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de prévia segurança do juízo, apresentar embargos à 

monitória, observando-se o disposto no art. 702 do CPC.

Saliente-se que não oferecidos os embargos constituir-se-á de pelo direito 

o título executivo judicial.

Apresentados os embargos, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 702, §5º, CPC).

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66643 Nr: 1745-11.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMEIRES PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 169/176, manifeste-se a 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 1435-73.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a NEIDE DANTAS DA SILVA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do ajuizamento da ação (06/08/2012 – fl. 05), conforme 

disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde 

a citação. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I 

do CPC) eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: Neide Dantas 

da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por idade de segurado 

especial; c) renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício 

– DIB: 06/08/2012 (data do ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – 

RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: mantenha-se o 

benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 2520-26.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra 

Mara Alves, em que alega omissão na sentença de fls. 81/82, consistente 

na ausência de apreciação de sua tese, lançada na exordial, acerca da 

possibilidade de repetição de ação judicial anteriormente julgada 

improcedente, pretendendo, por via de consequência, a modificação do 

julgado.Intimado, o requerido quedou-se inerte, fl. 90.Vieram-me os autos 

conclusos.É o breve relatório.Fundamento e Decido.Primeiramente, 

consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que 

há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil (art. 1.022). Os presentes embargos merecem ser 

conhecidos e não acolhidos.Devem ser conhecidos porque foram 

protocolados dentro do prazo legal, eis que o petitório de fls. 83/87 fora 

protocolado em 12/02/2015 e de simples consulta ao Sistema Apolo 

extrai-se que a sentença de fls. 81/82 foi publicada em 09/02/2015. No 

entanto, conquanto seja possível à parte promover nova ação quando a 

anterior foi extinta por ausência de início razoável de prova material, 

conforme tema 629 do STJ, o que se verifica da sentença do feito inicial, 

acostada às fls. 46/48, é que no julgamento deste fora analisado o mérito 

da demanda, não tendo sido reconhecido o direito ao benefício 

previdenciário à autora “porque as provas constantes dos autos indicam 

que a autora parou de trabalhar como rurícola antes de atingir a idade 

necessária para requerer o benefício”.Assim sendo, não se adequando a 

hipótese da autora àquela prevista no tema 629 do STJ, é imperioso o 

reconhecimento da coisa julgada da sentença proferida no feito de nº 

2245-31.2011, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca 

de Canarana-MT e, em consequência, a manutenção da sentença 

proferida.Dispositivo.Posto isso, conheço os embargos de declaração 

opostos e não os acolho, tendo em vista que a situação da requerente não 

se amolda à hipótese elencada no Tema 629/STJ.Assim, permanece 

irretocável a decisão de fls. 81/82, a qual deverá ser integralmente 

cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80370 Nr: 1839-85.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82078 Nr: 2824-54.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOEDES LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a ANOEDES LINO DA SILVA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (20/01/2016 – fl. 34), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e 

de juros moratórios desde a citação.(...)Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta 

data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e 

no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Reexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome da segurada: Anoedes Lino da Silva; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 20/01/2016 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; f) data do início do pagamento: prejudicado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82080 Nr: 2825-39.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDA GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99311 Nr: 46-43.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZIDIA HONOSTÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RECEBO a emenda à inicial ref. 14.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, visando demonstrar seu 

interesse processual, deverá a parte autora juntar documento 

comprobatório de sua regulação junto ao SUS.

Sem prejuízo e com idêntico propósito, oficie-se à secretaria de saúde 

municipal a fim de que informe a este juízo, em 5 dias, se a autora se 

encontra regulada pelo SUS em relação à pretensão objeto da presente 

ação. Instrua-se com cópias da inicial, documentos que a acompanharam 

e da presente decisão.

Após, tornem os autos conclusos com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 656-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100491 Nr: 761-85.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, ROSAINE 

CARMEN MARTINS PINTO, ANTONIO EDU MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 Certifique a serventia quanto a tempestividade dos embargos opostos.

Intimem-se os embargantes para recolhimento parcelado das custas 

conforme deferido por este juízo.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72826 Nr: 1889-48.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRBDSS, BRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 96809 Nr: 6727-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de pensão por morte proposta por Eunice de 

Fatima Bessa, em face de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 09, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, 

indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

 Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 7825-83.2017.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 6475-60.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, EDGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 152.018.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 25/06/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 22/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37580 Nr: 1139-85.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIABE MARACAHIPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (fls. 122/123), fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97940 Nr: 7353-82.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM COELHO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92595 Nr: 4076-58.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL APARECIDO ASTORGA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILENE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada (Ref. 29) é tempestiva. 

Intimação da parte Requerente, via advogado, para impugná-la, no prazo 

legal.___Altair Gonçalves Junior - Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98544 Nr: 7671-65.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório - 

DPVAT proposta por Jose Lucas Ferreira Ramos, em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados nos 

autos.

Conforme consta de ref. 07, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas a parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65459 Nr: 842-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 2378-90.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA BRAZ DO PRADO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DESTACIO BUONO - 

OAB:33756/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 151/152 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 49.010,39 (quarenta e nove mil 

dez reais e trinta e nove centavos), em favor da parte exequente e R$ 

3.517,48 (três mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63223 Nr: 1928-16.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA CARDOSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Claudinéia Cardosa Martins propôs ação previdenciária de auxilio 

maternidade de trabalhadora rural, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/29.

À fl. 111, este juízo determinou a intimação da parte autora para juntar 

cópia do prévio requerimento administrativo indeferido.

A parte autora pugnou pela suspensão dos autos, para cumprir o 

determinado (fl. 113).

Decorrido o prazo, determinou-se novamente a intimação da autora para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 118).

 Sobreveio petição, informando que a parte autora, devidamente intimada, 

deixou transcorrer in albis seu prazo para promover o regular andamento 

ao presente feito (fl.120).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Depois de detida análise dos autos, concluí que o presente feito deve ser 

extinto sem apreciação do mérito, considerando-se que a parte autora não 

juntou documento indispensável à propositura e prosseguimento da ação.

Nos moldes da decisão proferida pelo STF no RE de n. 631.240 – Minas 

Gerais o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção do processo.

Devidamente intimada para juntar aos autos prévio requerimento 
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administrativo, a parte autora quedou-se inerte, sendo que o feito aguarda 

a juntada do referido documento desde agosto de 2015, nada sendo 

providenciado até o presente momento.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a 

carência da ação por ausência de interesse de agir.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 797-06.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 831-44.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANY SILVA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95037 Nr: 5523-81.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRDO, MACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74596 Nr: 2659-41.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CARVALHO 

ABDULMASSIH - OAB:76294/MG, ROMULO MACEDO DE SOUZA - 

OAB:82.479-MG

 Vistos.

Considerando que a parte embargante alega estar com dificuldades 

financeiras, autorizo o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 05 (cinco) prestações mensais, devendo recolher, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a primeira parcela, nos termos do art. 98, § 

6º, do CPC.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80712 Nr: 1988-81.2016.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO KARAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE PEROTONI KARAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI FERREIRA 

ARAÚJO - OAB:71865

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos.

Considerando não haver necessidade de intervenção ministerial, deixo de 

abrir vista ao MP.

HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes no termo de acordo extrajudicial de ref. 63.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70234 Nr: 826-85.2015.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIMILA PINHEIRO REZENDE, ANA CLARA REZENDE 

LAFONTE, HELENA REZENDE LAFONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NATANAEL ALVES SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

Ref. 121: vista a parte autora para manifestação em cinco dias.

Após, vista ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 96725 Nr: 6676-52.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEIA ANDRADE SILVA CAMPOS, RICARDO PEREIRA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual proposta por Gisleia Andrade 

Silva Campos e Ricardo Pereira Campos, ambos qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 08, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, 

indefiro o pedido de Gratuidade da Justiça.

 Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69277 Nr: 481-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas em que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18240 Nr: 740-32.2006.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833-A

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89144 Nr: 2132-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON QUEIROZ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO COSTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16.051-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 977-80.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71282 Nr: 1243-38.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás para levantamento das quantias depositadas, 

devendo a parte exequente informar, caso ainda não tenha feito, as 

contas em que serão efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37930 Nr: 1489-73.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES GOULART DE PAULA, REGIA DE 

MORAIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 
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disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, a qual 

suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 1807-17.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE RIBEIRO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO 

GROSSO UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Jaqueline 

Ribeiro Tavares, em face de Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT, ambos qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 24, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73196 Nr: 2027-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DANÚBIO DA SILVA, ELIAS BUENO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente e via DJe, a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61555 Nr: 33-20.2013.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 178: defiro o pedido.

Em consulta ao Sistema INFOJUD, resultou demonstrada como CNPJ 

inválido. Diante disso, intime-se a parte autora para providenciar o CNPJ 

correto da parte requerida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83280 Nr: 3484-48.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIDAEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDL, ÉCAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 34: defiro o pedido.

Expeça-se o necessário mandado de busca e apreensão, a ser cumprido 

no endereço declinado em petição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26494 Nr: 933-76.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTUNES FERNANDES, JOSÉ ANTUNES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Nacional, com envio dos autos, para manifestação 

quanto a petição juntada à fl. 254.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30943 Nr: 1436-63.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE & FERREIRA DE SOUZA LTDA, 

AERMANY APARECIDA PEREIRA DE REZENDE, JOÃO FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3219-90.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDALTO COSTA DE SANTNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Fls. 81/82: já houve o decurso do prazo solicitado, motivo pelo qual resta 

prejudicado o pedido de suspensão.

Considerando que não foram apresentados bens passíveis de penhora, 

retornem os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada ou até o decurso do prazo requerido para configurar o tempo 

de prescrição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17635 Nr: 241-48.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34067 Nr: 138-02.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE OLIVEIRA, ADEMIR BORGES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38487 Nr: 2031-91.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. PALMEIRA SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada foi devidamente intimada para 

manifestar sobre a penhora realizada e concordou (fl.70), defiro o pedido 

de fl. retro e determino a expedição de alvará para levantamento da 

quantia penhorada de R$ 571,63 e seus acréscimos legais, em favor da 

parte exequente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que for de 

direito, em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34823 Nr: 895-93.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARDIANO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, homologo a planilha de fls. 148.

Compulsados os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando-se a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 148 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 7.655,57 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais vírgula cinquenta e sete centavos), em favor da 

parte exequente e R$ 304,28 (trezentos e quatro reais vírgula vinte e oito 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto o Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feita 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67470 Nr: 2404-20.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 131: indefiro o pedido, uma vez que se trata de pedido já analisado 

anteriormente.

Tendo em vista que busca de endereço, é providência excepcional, que 

somente pode ser deferida nos casos em que o exequente demonstre, de 

modo concreto e por documentos idôneos, ter envidado esforços para a 

localização do endereço do demandado, o que efetivamente não é o caso 

dos autos.

Sendo assim, intime-se o exequente para, em cinco dias, impulsionar o 

feito indicando o atual endereço do requerido ou o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66869 Nr: 1937-41.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 124: defiro o pedido.

Em consulta ao Sistema INFOJUD, resultou demonstrada que o DIPJ/PJ 

referente à 2015/2016, o DITR referente à 2016/2017 e o DOI nada consta 

declarado.

Diante disso, intime-se a parte exequente para requerer o que for de 

direito, em 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39194 Nr: 27-47.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALEHANDRO CAMILO CUNHA, ELMA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 3202-54.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento s/a. em face de Aldeir de Campos Neto, ambos qualificados 

nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08 a 24.

À fl. 109, este juízo determinou a intimação da parte exequente, para 

requerer o que fosse de direito.

À fl. 110, foi determinado repetidamente sua intimação, para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimada, a parte autora não se manifestou, conforme certidão de fl. 112.

Novamente determinou a intimação da mesma à fl. 113, para dar 

prosseguimento ao feito, e a parte autora nada manifestou até a presente 

data.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, concluo que a parte exequente abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe 

competia, ou seja, de impulsionar o feito.

Conforme consta na certidão de fl. 112, a parte exequente foi devidamente 

intimada, via DJe, para que impulsionasse o feito, e a parte manteve-se 

inerte.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60182 Nr: 1242-58.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 5903-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU CLAUDIO PERIPOLLI MARCHESAN, VAGNER 

PERIPOLLI MARCHESAN, ESPOLIO DE AUGUSTO FREDERICO 

MARCHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Espolio de Augusto Frederico Marchesan ajuizou a presente ação em face 

da Banco do Brasil S/A, todos qualificados.

 A petição inicial foi instruída com documentos.

Em ref. 04, foi proferida decisão fundamentada, a qual indeferiu a 

gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte exequente para 

efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 O procurador da parte exequente nada manifestou nos presentes autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte exequente, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e o exequente não foi agraciado com os 

benefícios da assistência judiciária, vez que não comprovou 

satisfatoriamente sua necessidade nos autos.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte autora não se manifestou.

 Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28121 Nr: 2562-85.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício às fls. 106/110, em 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64160 Nr: 2905-08.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTARELLI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da parte exequente quanto a apresentação de 

bens passíveis de penhora, determino o retorno dos autos ao arquivo 

provisório, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até provocação da parte 

interessada.

Com o decurso do prazo, desarquivem-se os autos e intime-se a parte 

exequente para manifestar-se quanto à prescrição intercorrente.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 65877 Nr: 1158-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34966 Nr: 1039-67.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SIDINEI 

MANOEL GONÇALVES, MARCO ANTONIO ANDERS DE ALMEIDA, RUBENS 

PEREIRA DOS SANTOS, NILCE SALETE CRACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de Nilcell Telecomunicações Ltda., Sidinei Manoel 

Gonçalves, Rubens Pereira dos Santos, Nilce Salete Craco e Marco 

Antônio Anders de Almeida.

Vê-se às fls. 38/41 que as partes firmaram acordo em razão do 

parcelamento da divida, pugnando pela sua homologação e a suspensão 

do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pelo que se verifica dos documentos de fls. 38/41, o acordo trazido aos 

autos aparentemente não apresenta qualquer contrariedade a lei, devendo 

ser registrado que foi formalizado por partes maiores e capazes, sendo 

que o valor será pago conforme informado pelas partes.

Portanto a homologação do presente acordo, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes acima epigrafadas, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão (fls.38/41).

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 188 Nr: 1876-69.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA CALÇADOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. Retro, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre eventual prescrição intercorrente ocorrida no presente 

feito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80137 Nr: 1736-78.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, via advogado, do Despacho de Ref. 33, 

abaixo transcrito:

"Vistos.

Intime-se a parte autora nos termos do art. 4º do Decreto - Lei 911/69. Fixo 

prazo de 10 (dez) dias para providências, sob pena de extinção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. Inviabilizada a busca e 

apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a 

conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução 

do mérito. (TJ-DF - APC: 20090110579515, Relator: FERNANDO HABIBE, 

Data de Julgamento: 19/06/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/08/2015 . Pág.: 158)

Cumpra-se. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36105 Nr: 2178-54.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, IBDSM, RMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17251/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT, LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (fls. 215/216), fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17506 Nr: 115-95.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILEUZA CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, LEIRIVON CAETANO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE 

- OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835, 

DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA MOTA - OAB:28.816-GO, IRON 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - OAB:2.626/GO

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada possui interesse na audiência de 

conciliação, determino que seja novamente designado o ato solene.

 Intimem-se as partes nos endereços informados em petição, para 

comparecerem a audiência de conciliação, como já determinado 

anteriormente.

Proceda-se a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63213 Nr: 1918-69.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98208 Nr: 7463-81.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35840 Nr: 1913-52.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. FERREIRA VALADÃO COMERCIO - ME, 

JUACI SANTOS FERREIRA VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

contido nos autos (fls. 138/139), fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36260 Nr: 2333-57.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proferida à fl. 72, no que toca aos 

honorários advocatícios arbitrados.

Corrija-se a capa e anotações no sistema Apolo.

Fl. 103: defiro os pedidos.

Providencie-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1250-64.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA LUZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 599-03.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMOGINO AGUSTINHO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILEY GOMES DE MELO, FRANCINANDO 

LUIZ DOS SANTOS, MARQUISANDRO F. R. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização de perdas e danos proposta por 

Almogino Agustinho Peres, em face de Franciley Gomes de Melo, 

Francinando Luiz dos Santos e Marquisandro F. R. de Freitas, todos 

qualificados nos autos.

Conforme consta de fl. 85, a parte autora desistiu da ação.

À fl. 88, foi determinada a intimação dos requeridos para manifestarem 

quanto ao pedido de desistência.

A parte requerida à fl. 90 manifestou-se favorável a desistência.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66667 Nr: 1768-54.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Espólio de José Dias da Silva propôs ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/15.

À fl. 102, foi proferida decisão determinando a habilitação dos herdeiros, 

haja vista o óbito do beneficiário.

 Sobreveio certidão, informando que a parte autora, intimada por edital, 

deixou transcorrer in albis seu prazo para promover o regular andamento 

ao presente feito (fl. 114).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos e, em observância à certidão de fl. 114, constata-se 

que a parte autora foi intimada para promover as diligências que lhe 
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cabiam, porém, deixou o prazo legal transcorrer sem manifestação, posto 

que o feito aguarda tal provimento desde dezembro de 2016, nada sendo 

providenciado até o presente momento.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a 

carência da ação por ausência de interesse de agir.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 454-10.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte requerida opôs embargos de declaração contra sentença de fls. 

214/216, argumentando existir omissão, com relação à DIB – data de inicio 

do benefício, a qual deve corresponder à data do ajuizamento da ação, 

visto que esta é anterior ao requerimento administrativo indeferido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Entendo assistir razão ao embargante, tendo em vista que a sentença d 

fls. 214/216 aplicou a data de inicio do beneficio de forma equivocada.

 Assim, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de 

declaração, para o fim de modificar, no quarto parágrafo da sentença de 

fls. 216, o seguinte:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de José Antônio de Brito, no valor de um salário mínimo mensal, 

13º salário, devido a partir do ajuizamento da ação, isto é, 01/03/2013, 

salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do STJ. Em 

relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e juros de 

mora.

Ficam inalteradas as demais disposições da sentença/decisão proferida.

Ciência ao INSS.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 848-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRACINHA BRITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISONEIDE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre o teor dos embargos de declaração opostos à ref. 75.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87639 Nr: 1173-50.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLPDS, KPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No caso, entendo que a parte exequente não esgotou os meios legais 

para descoberta do endereço da parte ré.

Assim, por enquanto, não cabe a citação por edital.

Desta forma, indefiro o requerimento de fls. retro e determino a intimação 

da parte exequente para providenciar andamento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 2242-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 24: defiro os pedidos.

Alínea "a" da petição: RECEBO A EMENDA À INICIAL e determino a 

inclusão das pessoas indicadas no polo passivo da presente ação: ARNIR 

LUNKS GOTZ E ELIZABET LEIGH DE BRITO GOTZ.

Proceda o Cartório às alterações necessárias, inclusive no Distribuidor.

Alínea "b": defiro o pedido, uma vez que já apreciado na decisão de ref. 

14.

Alínea "c": proceda o Cartório as alterações no sistema.

No mais, CITEM-SE, conforme já deliberado (ref. 14).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-03.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO OAB - SP0070893A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal Única do TJ/MT, ficam as partes intimadas a manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 5 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE RODRIGUES COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a tempestividade do recurso (Id. 

9495600), intime-se a parte recorrida, na pessoa de seu advogado, a 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 

o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do 

recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 18 de 

agosto de 2017. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE RODRIGUES COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal Única do TJ/MT, ficam as partes intimadas a manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 5 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010225-65.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LIRA FONSECA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11748753), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11748782, no valor de R$=2.818,89= (dois mil oitocentos 

e dezoito reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado até o 

dia 06/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 5 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-56.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11748753), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11748782, no valor de R$=2.818,89= (dois mil oitocentos 

e dezoito reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado até o 

dia 06/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 5 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010713-88.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BERNARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11938271), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11938277, no valor de R$=8.590,89= (oito mil quinhentos 

e noventa reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado até o 

dia 27/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 5 de 

março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010225-65.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LIRA FONSECA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010225-65.2016.8.11.0012 REQUERENTE: SOLANGE LIRA 

FONSECA SANDES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em inicial 

alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela 

requerida, que resultaram na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistencia de relação jurídica entre a 

requerente e a requerida. A negativação lhe impossibilitou realizar 

compras no comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou 
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extrato do SPC Brasil constando a negativação da requerente pela 

requerida. Em contestação alegou a requerida que as cobranças são 

devidas, sendo os procedimentos adotados em restrito cumprimento legal. 

Não juntou qualquer documento que comprove a contratação dos serviços 

pela requerente. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. A negativação dos dados da parte requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. Destarte, 

conquanto a requerida tenha alegado que o débito é devido, não trouxe 

aos autos o contrato devidamente assinado, nem outros elementos de 

prova, de forma a demonstrar a contratação pela parte Requerente, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Assim, o 

apontamento dos dados da parte requerente nos órgãos de proteção 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida 

requerida como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de 

forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, 

causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se 

presume, conforme as regras de experiência comum. O apontamento dos 

dados da requerente aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as 

dívidas objeto da presente demanda, e CONDENAR a requerida em 

obrigação de fazer consistente no cancelamento dos débitos, bem como 

das negativações a eles correspondentes. Sugiro a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Expeça-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito para efetivo cumprimento desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença produzida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta os seus regulares efeitos legais e 

jurídicos e determino a concretização da mesma em todos os seus termos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 015/2018-CA

O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro nesta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a informação do Diretor do Departamento de 

Conectividade do Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do e-mail datado de 

5/3/2018, de que a Comarca de Paranatinga ainda se encontra sem 

acesso ao Sistema APOLO e às pastas de rede.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – SUSPENDER o expediente forense, externo, nas Secretarias da 

Primeira e Segunda Vara, no dia 5/3/2018 (segunda-feira), atendendo 

apenas as medidas urgentes, conforme determinado pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Serviço de Plantão.

Art. 2º - MANTER as audiências designadas para a data de 5/3/2018 

(segunda-feira).

Art. 3º - SUSPENDER os prazos processuais dos feitos que tramitam nas 

Secretarias da Primeira e Segunda Vara desta Comarca, com vencimento 

para esta data, prorrogando-o para o próximo dia útil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se à Presidência do Tribunal 

de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça, à Defensoria Pública, à 

Subseção da OAB local e ao Ministério Público desta Comarca.
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Paranatinga-MT, 5 de março de 2018.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, da 

audiência designada para o dia 17/04/2018 às 14:30, na a ser realizada na 

1ª vara cível da comarca de Campo Verde -MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 457-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Oliveira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade 

provisória sem fiança ao autuado Edilson Oliveira da Cruz, brasileiro, vulgo 

Fubá, portador da carteira de identidade RG n. 16501357 SSP/MT, CPF n. 

002.050.681-38, filho de Jorge Firmino da Cruz e Edma Oliveira da Cruz, 

residente e domiciliado na Rua B4, n. 262, Bairro Colina Verde, 

Paranatinga/MT, para que este responda ao processo crime livre da 

custódia cautelar, comprometendo-se a cumprir as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:a) comparecer em juízo todas às vezes em 

que for intimado;b) não mudar de residência ou se ausentar da comarca 

por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação judicial; c) não 

frequentar bares e congêneres. Em decorrência da urgência serve a 

presente decisão como alvará de soltura e termo compromisso, se por 

outro motivo não estiver preso, intimando-o que no caso de 

descumprimento de qualquer dessas obrigações ou da prática de outra 

infração penal será revogado o benefício.Int.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 22 de fevereiro de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23376 Nr: 2155-80.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes de Matos, Alvina Domingas do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lili Amélia Dória da Silva, Ignes Pazinato, Ledi 

João Passinato, Sandra Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Paulinho 

José Passinato, Eliane Terezinha Passinato dos Santos, Olavo Pedro 

Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de 

Fátima Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Michelle Campos Dalla Nora - 

OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a Dra. Michelle Campos 

Dalla Nora, para comparecer a Secretaria da 1vara e retirar a certidão de 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80156 Nr: 2295-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Jesus Pimenta Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gimenes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Victor Parente Sena - 

OAB:11789/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85059 Nr: 4670-73.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K PNEUS LTDA, Jaime Kolling, Izolda Elena 

Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 

zona rural.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84324 Nr: 4390-05.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jantje Zomer Nederhoed

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação/penhora e demais atos a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 269-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Avaliação, penhoa e demais atos a ser cumprido ou ofereça os meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85073 Nr: 4682-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Ingrid Wottrich Schulz, DOUGLAS 

ALÉCIO SCHULZ, Nelson Reni Schulz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DUARTE BARNES - 

OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 

zona rural.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25046 Nr: 1068-55.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 – CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que houve um problema no lançamento da decisão no DJE (diário da 

Justiça Eletrônico), impulsiono estes autos com a finalidade reenviar a 

decisão a seguir transcrita para publicação:" Cód.: 29069 .....Ante o 

exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos presentes 

embargos, e não os acolho, mantendo incólume em todos os seus termos 

a r. sentença de fls. 66/66-vº.Certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se.Intimem-se e se cumpra. Paranatinga/MT, 09 de junho de 

2017.Jorge Hassib Ibrahim Juiz Substituto.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69733 Nr: 1537-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailson Neves Galvão, Sebastião Francisco 

Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

credora para, no prazo de 10 (dez) dias, completar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Centro - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21022 Nr: 2479-07.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Osowski, Vilmar Antonio Osowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro José Felini, Leonir José Felini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - 

OAB:8727-B/MT, Renato Sousa Dutra - OAB:5809/MT, Renato Souza 

Dutra - OAB:5809- MT, Rudimar Panis Fachinetto - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte autora não concordou com a proposta 

apresentada pelos requeridos, conforme fls. 312/313 e 314/315, 

intimem-se as partes executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o depósito dos grãos, em quantia informada às fls. 307/307-v, com 

a devida comprovação no processo.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 3866-08.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gregorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de MARIA GREGÓRIO DE SOUZA, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80194 Nr: 2315-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Amorim Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83073 Nr: 3803-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Maria Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de CLEONICE MARIA EVANGELISTA, no valor de um salário mínimo 

mensal, incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento 

administrativo. Em relação às prestações em atraso, incidirão correção 

monetária e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súm. 204 STJ). Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73367 Nr: 2920-70.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanei Ferreira Venâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64021 Nr: 2361-50.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do laudo 

juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 412-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hercílio Walter, Ana Maria Stefanes 

Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258420/SP, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 81-97.2001.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Pereira de Lorenzo, Edevil de Lorenzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Satiro Gouveia, Godofredo 

Pagliussi, Ubirajara Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves do Amaral - 

OAB:4740, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681

 Vistos.

Às fls. 385/386, aportou petição da parte autora pugnando pela 

reformulação da sentença proferida às fls. 348/360.

Sustenta, em síntese, que o registro da matrícula nº 14.476 levado a efeito 

pelo CRI desta Comarca não levou em consideração o acordo formulado 

às fls. 155, onde restou entabulado a venda de 748,67 hectares em favor 

de ARI GIONGO, a qual deverá ser subtraída do total de 1.286,9236 

hectares, ressaltando o que a área usucapida reconhecida por sentença 

em favor do requerente EDEVIL DE LORENZO refere-se tão somente a 

538,2536 hectares.

 Às fls. 392/394, consta nota de Análise de Título apresentado para 

registro pelo requerente extrajudicialmente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente consigo que pelo princípio da inalterabilidade da sentença 

consagrado no art. 494 do Código de Processo Civil, a sentença uma vez 

publicada só poderá ser alterada para corrigir-lhe inexatidões materiais ou 

erros de cálculo e por meio de embargos de declaração. Vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, pretende o autor a reforma da sentença para que 

seja especificado e descriminado o acordo firmado às fls. 155 e 

reconhecido na sentença de fls. 348/360 a fim de que seja levado a 

registro.

No entanto, observo que o acordo firmado às fls. 149/155, não é claro 

acerca das dimensões das posse/propriedade as quais pretendem 

transferir, já que o temo de acordo às fls. 153 dispõe apenas que: “...as 

partes declaram que que reconhecem como limite de suas propriedades, 

os mesmos limites do título de propriedade de Godofredo Pagliusi com o 
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título expedido em nome de Ubirajara Gonçalves, ambos elo Intermat 

comprometendo-se a respeita-lo como certo e definido...”, oportunidade 

em que junta um mapa que traça um alinha divisória.

Como se percebe, o acordo firmado e o mapa não trás idêntica 

correspondência e especificações da petição de fls. 385/386, sendo muito 

vago quanto ao objeto, termos e condições que se pretendiam acordar.

 Com efeito, é inviável, nesse momento, após o transito em julgado da 

sentença, procurar tornar claro elementos substanciais do pacto, já que a 

sentença apenas limitou a considerar o acordo firmado às fls. 155.

Desse modo, a via utilizada pelo autor é inadequada ao pleito que se 

pretende diante da ausência das situações delineadas no artigo 494 do 

Código de Processo Civil, cabendo às partes solucionar o impasse na via 

própria e adequada.

Ante o exposto, não conheço do pedido de fls. 385/386.

 Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se novamente 

os autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72249 Nr: 2525-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudi Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI GUIOMAR MÜNCHEN - 

OAB:55675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar quanto aos embargos monitórios apresentados, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74855 Nr: 3517-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melissa Cristina Carvalho Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar quanto aos embargos monitórios apresentados, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63068 Nr: 1889-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, 

Domingos Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar quanto aos embargos monitórios apresentados, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14258 Nr: 687-86.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Luiz Epping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio Lotus S/A, Farid Jorge 

Resegue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar cópia integral dos 

autos e apresentar no Cartório de Registro de Imóveis para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58008 Nr: 3106-64.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Agro-Agostinetto Com. De Cereais e 

Transportes Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 3848-84.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loeri Petrikic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de LOERI PETRIKIC, no valor de um salário mínimo mensal, incluindo o 13º, 

devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em relação às 

prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de mora de 1 

% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, 

o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Art. 85, 

§ 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58153 Nr: 3168-07.2014.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Santa Catarina, Andréia Paula Santa 

Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21674 Nr: 455-69.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador do INSS - OAB:3920-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79778 Nr: 2133-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Cal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27550 Nr: 541-69.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosidelma Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81438 Nr: 3022-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Marques Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3120-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75445 Nr: 125-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santinga Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 2939-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administração Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10101 Nr: 859-96.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Antonia Stacke, Ivete Antonia Stacke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pôssas de 

Carvalho - OAB:2623/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 
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concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9090 Nr: 158-38.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Neves, Keila Fernandes de Lima, Jocildo Andrade 

de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Acacio de Castro, Joselito M. Gomes, 

Fazenda Agrochapada, Mercantil Indústril Pastoril Agricola S/A Mipasa, 

Elpidio dos Santos Borrega, Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva, 

Edson Neves, Farid Jorge Resegue, Laticinios Argenzio Ltda, Marina Farah 

Resegue, Raul Renato de Mello Tucunduva, Vanessa Celso Baldini, 

Viviane Celso Baldini, Walmara Celso Baldini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adnair Demétrio Pereira da 

Silva - OAB:3.741, Ernesto Fernandes dos Reis - OAB:3810, Fabrício 

Miotto - OAB:6862/MT, Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Castanha de Sousa - 

OAB:330.950/SP, Edson Azolini - OAB:3.094-MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Jocildo 

Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Marcio Fernando Ometto 

Casale - OAB:118.524/SP, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva 

Filho - OAB:285.500/SP, Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho 

- OAB:163.339/SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

considerando que a parte exequente não encontrava-se cadastrada e que 

não foi feito a alteração do pólo passivo, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte executada Edson Neves para 

efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de R$ 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 2413-90.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanes Paula Amorim, Geanes Paula de 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75293 Nr: 57-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Pacífico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10620 Nr: 1237-52.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. 523-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 1421-90.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS Global Investments S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMZ Couros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Neves 

Amorim - OAB:99.246/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Romanowski 

Pereira - OAB:7460/MS, Newley Alexandre da Silva Amarilla - 

OAB:2921/MS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o advogado 

da parte autora para informar este Juízo se houve o trânsito em julgado da 

ação de embargos de terceiro n.º 0185966-13.2012.26.01, opostos nos 

autos principais em São Paulo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1119 Nr: 459-58.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereira, 

Transportadora Serra Azul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Gabriel 

Gaeta Aleixo - OAB:207681, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 650-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 2749-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valmir de Morais & Cia Ltda - ME, Valmir de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Daiani Dela Justina - OAB:20223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23172 Nr: 1957-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adelvan da Costa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herdeiros de Evilázio João Maldonado, Evilásio 

João Maldonado, Evilásio Rios Maldonado, Maria Aparecida Azevedo 

Maldonado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Tassio 

Vinícius Gomes de Azevedo - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52343 Nr: 1544-54.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes da 

sentença proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 2575-75.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 2344-48.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Bezerra Cirillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, conforme decisão de fls.49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20873 Nr: 2329-26.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Pupo Machado-ME, Isaías 

Ferreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21454 Nr: 230-49.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutricerrado Agropecuária Ltda-ME, Viviane da 

Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3478 Nr: 914-23.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15687 Nr: 1998-15.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Mattos Araújo, Francisca Fiel 

Clemente Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Quintão Sampaio - 

OAB:5653

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 1491-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE R DA SILVA ME, DONISETE ROSA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 459-14.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcila Graciani de Souza - 

OAB:12005/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 323-17.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto, Ricardo Batista Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda, 

Navimix Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli E. Belão Portilho - 

OAB:2.248/MS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 747-98.2001.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana 

Rosa Gomes - OAB:7848-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 2616-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vangna Batista Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão determinado no despacho de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 2553-56.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Borchert da Silva, Deocleciano Duarte 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para manifestar-se sobre a quitação integral do débito, no 

prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se que seu silêncio importará em 

concordância com a extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81670 Nr: 3119-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

20/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 
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comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - MT0018562A, da audiência de conciliação designada para o 

dia: 20/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, 

bem como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

20/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

20/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERINEUDO P DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - 

MT0010309A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

20/06/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA PONTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROCHA MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000181-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVALDO DE BRITO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON OLIVEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

21/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-21.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ALVES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do ID nº 11791244.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-36.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 316-39.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARDOSO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71019

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls.27), arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo, devendo a parte interessada 

ingressar com ação autônoma.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 2932-50.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ESTEVAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o 

feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso 

por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Em 

atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter 

os autos a instância superior para reexame necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 16 de 

novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 2946-97.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA GALDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 86127 Nr: 3015-32.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIDALVA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 3990-54.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON MONTES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77878 Nr: 1197-79.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LEMOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a tempestividade (fls.90), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Considerando (fls.90vº), certifique-se o decurso do prazo para a parte 

autora já foi intimada para apresentar contrarrazões, posto que 

devidamente intimada conforma fls. 90vº.

Após a certificação, independente da apresentação de contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª Região.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 2932-50.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ESTEVAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86129 Nr: 3017-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA MENDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86130 Nr: 3018-84.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTEMES DE SOUZA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 1148-43.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LOPES DE OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65463 Nr: 2739-40.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINOR CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a justificativa apresentada em fls.129vº, designe-se nova 

data para realização de perícia e intimação da parte autora.
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Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86719 Nr: 3417-16.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA VIANA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de fls. 40, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65855 Nr: 3153-38.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA CRISTINA MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 FINALIDADE: Intimação do advogado da reeducanda Dr. Antonio de Souza 

Campos Neto, para manifester-se sobre o cálculo de pena fl. 268, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como 

concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 115-47.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SOARES DE OLIVEIRA MARCHIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego-lhes provimento, porque ausente qualquer omissão na 

sentença de fls.82/84 mantendo-a por seus fundamentos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de março de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-21.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010023-21.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELIECIR VIANA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): WILSON SALES BELCHIOR 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência 

do débito de R$ 344,16 (trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (11/03/2016, ID 5751480) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Transitado em julgado, arquive-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-21.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010023-21.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELIECIR VIANA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): WERTON PEREIRA RUPOLO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência 

do débito de R$ 344,16 (trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (11/03/2016, ID 5751480) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Transitado em julgado, arquive-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000104-30.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIDADE DE SOUSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000104-30.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 

(74). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA FELICIDADE DE SOUSA 

ALMEIDA Parte Ré: INTERESSADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E PEIXOTO 

DE AZEVEDO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): 
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INTERESSADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E PEIXOTO DE AZEVEDO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, 

do processo acima indicado. Sentença: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000104-30.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74). Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA FELICIDADE DE SOUSA ALMEIDA Parte Ré: 

INTERESSADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E PEIXOTO DE AZEVEDO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Maria Felicidade 

de Sousa Almeida Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO 

Assim, com fundamento no artigo 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do 

CPC, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito o 

presente feito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312 Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-31.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIRA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010152-31.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 642,01; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUZANIRA MARTINS 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): 

Daniel Paulo Maia Teixeira Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 642,01 (seiscentos e quarenta e dois reais e 

um centavo). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-73.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS ARGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000030-73.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WAGNER SANTOS 

ARGOLO Parte Ré: REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, 

cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete 

reais); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) a 

título de repetição de indébito na forma simples, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (05/10/2015, ID 

6697957), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 357522312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-73.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS ARGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000030-73.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WAGNER SANTOS 

ARGOLO Parte Ré: REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

IRINEU PAIANO FILHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, 

cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete 

reais); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) a 

título de repetição de indébito na forma simples, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (05/10/2015, ID 

6697957), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 357522312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-10.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIAM BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO LIVRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010134-10.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 137,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAM BERNARDES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MERCADO LIVRE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Marcelo Neumann Moreira 

Pessoa Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do requerido, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 137,19 (cento e trinta e sete reais e dezenove centavos); b) condenar 

a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 137,19 

(cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (19/06/2014, ID 5738234), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; c) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-10.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO LIVRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010134-10.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 137,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAM BERNARDES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MERCADO LIVRE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Nilson Allan Rodrigues Portella 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

advogado do requerente, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 137,19 (cento e trinta e sete reais e dezenove centavos); b) condenar 

a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 137,19 

(cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (19/06/2014, ID 5738234), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; c) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-51.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DE ASSIS SOUSA DO CARMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010172-51.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: VALDIR CONRADO 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: JOSÉ DE ASSIS SOUSA DO CARMO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Maria Claudia 

Silva Policarpo Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogada do REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (04/10/2016, 

ID 5751056) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(04/10/2016, ID 5751056), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-95.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARLA SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010290-95.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SILVIA CARLA 

SCHMITT Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 

2018. Senhor(a): ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO, do 

inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 774 de 1041



a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-95.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARLA SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010290-95.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: SILVIA CARLA 

SCHMITT Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de março de 

2018. Senhor(a): RICARDO FERREIRA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, do 

inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-64.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010100-64.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CEZAR CALINOSKI 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Mauro Paulo Galera Mari 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

requerido, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita 

ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO.Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por CEZAR 

CALINOSKI JUNIOR em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Deixo de 

condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-64.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010100-64.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CEZAR CALINOSKI 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): Cesar Calinoski Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO.Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por CEZAR CALINOSKI JUNIOR 

em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Deixo de condenar o reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-64.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MACHADO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE DA IPINA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010068-64.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ROSANE MACHADO 

VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RENE DA IPINA COSTA PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 5 de março de 2018. Senhor(a): IRINEU PAIANO FILHO A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11/04/2018, às 

14h00 min., na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

o reclamante o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 2- Não comparecendo à 

audiência designada presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 4. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Sede do juizado e Informações: 

Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 38 Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT Cep:78530000 Fone: (066) 3575-2312
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Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159350 Nr: 90-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 23 de Março de 2018, às 16:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 2432-05.2002.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Silva Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163028 Nr: 1776-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPOdFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que emende a inicial e entre em contato com a 

requerida e forneça o endereço residencial da mesma para promover sua 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125625 Nr: 6051-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A., REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO PEDIDO DE 

MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS, JUNTADO NA REFERENCIA 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 147202 Nr: 6647-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para esta data não se 

realizou face a ausencia do requerente Carlos Eduardo dos Santos 

Castilho, comparecendo a requerida Daiany de Miranda, alegando que 

soube da audiência pois foi procurar a defensoria para requerer a pensão 

para suas filhas e em consulto informou que tinha audiencia para esta 

data. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é stempestiva, portanto 

abro vistas ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 142372 Nr: 4581-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdS, TdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão designada para esta data não se realizou 

face a ausencias das partes. Do que poara constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63809 Nr: 4148-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni, Nestor Soares de Sales, João Pacheco de Sales, 

Alaydes Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortea Antunes - 

OAB:MT/17.001, ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A, Carlos Eduardo 

Silva Souza - OAB:7216/MY, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Designo audiência para o dia 17/05/2018 às 15hs. Intimem-se, devendo as 

partes apresentarem as testemunhas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140485 Nr: 3919-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelly Rondena Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Apense-se a ação de guarda.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 1587-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZELEI DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro AJG.

Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161876 Nr: 1249-37.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DA SILVA VELOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 14 de 

maio de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3150-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Nogueira Caserta, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - OAB:, IGOR 

GIRALDI FARIA - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente quanto à petição de fls. 290/291.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48393 Nr: 5076-08.2008.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de um ano.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88799 Nr: 705-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estabelecimento Comercial/MT - Comércio de 

Combustível Ltda., Renato Luiz Bampi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonzales - 

OAB:41881, Liliana Regina Gava de Souza - OAB:55002

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1104-98.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clelio Correa Lima, Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Cordeiro de Oliveira, Novaflex 

Embalagens Limitada, João Sebastião de Queiroz, Otavio Conceição 

Quinta, Luzia Terezinha de Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas aos embargados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48755 Nr: 45-70.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. Pereira Neto - Veterinária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27835 Nr: 2828-74.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Sebastião 

José Ferreira Neto, Fauze Nassin Jorge, Gilmar Batista do Prado, Paulo 

Sérgio da Cruz, Aderbal Luiz Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GOMES DE M. 

CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA - OAB:18043/A, Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 Vistos.

Dê-se vistas ao executado Danilo de Amo Arantes para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49117 Nr: 481-29.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - 

OAB:4037, Juel Prudêncio Borges - OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154716 Nr: 10250-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, EDNA VALDIRENE 

PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Costa Araújo, GILSON COSTA ARAUJO, 

Rosângela Costa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANIO COSTA ARAÚJO, Cpf: 

96060182100, Rg: 1330656-1, Filiação: Ariosvaldo de Oliveira Araújo e 

Maria Costa Araújo, data de nascimento: 10/04/1976, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 65-9640-5648 e 

atualmente em local incerto e não sabido GILSON COSTA ARAUJO, Rg: 

0997354, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 9623-8798. atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Suma... Os autores são legítimos possuidores de um 

terreno urbano, e a residência nele construída, situado na Rua 14 de 

fevereiro, nº 1060-A, Centro, Pontes e Lacerda-MT, CEP 78.250-000, Lote 

11-B, da quadra 33, com área total de 200m² e registro na matricula nº 163 

do RGI local, a qual engloba um lote com área total de 790m² dentro dos 

seguintes limites e confrontações: frente com 20 metros e divisa com a 

Avenida V 02, fundos com 19,50 metros e divisa com o lote número 12, 

lado direito: com 40 metros e divisa com o lote numero 10 e lado esquerdo 

com 40 metros e divisa com a Rua B. Os autores compraram essa 

construção em 24/07/2007 (contrato anexo). A casa construída ocupa 

91,99m² do terreno (Planta Baixa anexa). O terreno nunca foi 

desmembrado e este espaço está contido na área matriculada sob o nº 

163, conforme já exposto (matrícula anexa). Note-se que os autores 

adquiriram o imóvel em 2007, portanto há DEZ ANOS, onde residem até 

hoje. Durante todo esse tempo exercem ostensivamente a sua posse, 

fazem as obras necessárias para manutenção e melhoramento do bem e 

tomam as providências para habitar o imóvel, demonstrando claramente 

não só o animus domini como também o corpus, intrínsecos à posse ad 

usucapionem. 2. Do Direito 2.1 Da usucapião Da data da entrada na posse 

do referido imóvel (julho de 2007) até hoje já decorreram 10 anos. 

Portanto, os autores fazem jus ao reconhecimento da usucapião 

extraordinária, por força do disposto no art. 1.238, parágrafo único, do 

CC, in verbis: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 

nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Com efeito, os autores sempre usaram o imóvel em questão 

para a própria moradia, bem como realizaram nele obras de melhoria, no 

decorrer destes anos, o imóvel tem menos de 250m², o que poderia 

configurar a usucapião especial urbana, além de já ter realizado o prazo 

mencionado em lei. Ademais os requerentes não possuem outros bens 

imóveis, somente este imóvel objeto de usucapião. Sendo assim, os 

autores preenchem todos os requisitos exigidos pelos dispositivos legais 

para a ação de usucapião, ou seja, têm a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta, sem oposição e exercida com animus domini pelo prazo 

superior ao descrito na lei. Além, utilizam o imóvel para sua moradia, 

pagam os impostos bem como água e energia elétrica....

Descrição do Imóvel Usucapiendo: um terreno urbano, e a residência nele 

construída, situado na Rua 14 de fevereiro, nº 1060-A, Centro, Pontes e 

Lacerda-MT, CEP 78.250-000, Lote 11-B, da quadra 33, com área total de 

200m² e registro na matricula nº 163 do RGI local, a qual engloba um lote 

com área total de 790m² dentro dos seguintes limites e confrontações: 

frente com 20 metros e divisa com a Avenida V 02, fundos com 19,50 

metros e divisa com o lote número 12, lado direito: com 40 metros e divisa 

com o lote numero 10 e lado esquerdo com 40 metros e divisa com a Rua 

B. Os autores compraram essa construção e

Despacho/Decisão: 1. Defiro AJG;2. Cite-se os réus para, querendo, 

responder os termos da presente ação ou restar inerte e sofrer as 

consequências legais do não atendimento de seu ônus;3. Cite-se por edital 

dos eventuais interessados, para se manifestarem, se quiserem;4. 

Intime-se a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município, para que manifestem eventual interesse na causa;5. Intime-se o 

Ministério Público, na forma do art. 178, I, do CPC;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 21893 Nr: 1265-79.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oswaldo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aili Ferreira de Melo 

Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Expeça-se pré-alvará em caso de valores depositados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118563 Nr: 3071-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érica Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSON PEREIRA MARTINS, Cpf: 

42790344949, Rg: 36642408. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 
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eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: em face de VILSON PEREIRA MARTINS, brasileiro, 

inscrito na Cédula de Identidade RG nº 36642408 SSP/PR e CPF nº 

427.903.449-49, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas: 1) DOS FATOS: O(A/s) 

requerente(s) adquiriu(adquiriram) o imóvel usucapiendo, localizado à Rua 

Antônio Bento Neto, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT (Lote nº 

03-A1, Quadra nº 168, perfazendo um total de 202,50 m²), desde o ano de 

2008, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) anos ininterruptos, sem 

contestação nem oposição, possuindo-o como seu, ou seja, com “animus 

domini”. Cumpre informar que o(a/s) requerente(s) adquiriu(adquiriram) o 

referido imóvel, através de compra e venda, firmado em 20 de julho de 

2008 o qual figurava como vendedor o Sr. JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA 

PEREIRA (abaixo arrolado como testemunha). Repita-se que a Autora se 

manteve no imóvel de forma ininterrupta e sem oposição. Para comprovar 

a posse mansa e pacífica do bem, a Autora colaciona à exordial, Contrato 

Particular de Compromisso de Compra e Venda e rol de testemunhas para 

serem ouvidas em juízo. O imóvel usucapiendo tem 202,50 m² (duzentos e 

dois virgula cinquenta metros quadrados), conforme figura sua descrição 

nos documentos em anexo. O imóvel, objeto desta ação, confronta-se com 

os seguintes imóveis: · Com o imóvel Lote nº 03-A do Sra. SELAINA ROSA 

DOS SANTOS, Inscrita no CPF nº 005.539.931-23, residente e domiciliada 

à Rua Antônio Bento Neto, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT; · Com o 

imóvel Lote nº 05 do Sr. ILTON RODRIGUES DA SILVA, Inscrita no CPF nº 

405.863.321-20, residente e domiciliado à Rua Antônio Bento Neto, Bairro 

Centro, em Pontes e Lacerda/MT; · Aos fundos com córrego Marechal 

Rondon. Embora a Autora tivesse, e tenha até a presente data, a posse 

inquestionável do bem, tendo-o como sendo seu - não houve a

Descrição do Imóvel Usucapiendo: O imóvel usucapiendo tem 202,50 m² 

(duzentos e dois virgula cinquenta metros quadrados), conforme figura 

sua descrição nos documentos em anexo. O imóvel, objeto desta ação, 

confronta-se com os seguintes imóveis: · Com o imóvel Lote nº 03-A do 

Sra. SELAINA ROSA DOS SANTOS, Inscrita no CPF nº 005.539.931-23, 

residente e domiciliada à Rua Antônio Bento Neto, Bairro Centro, em 

Pontes e Lacerda/MT; · Com o imóvel Lote nº 05 do Sr. ILTON RODRIGUES 

DA SILVA, Inscrita no CPF nº 405.863.321-20, residente e domiciliado à 

Rua Antônio Bento Neto, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT;

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das minhas férias marcadas para o mês 

de Abril, Redesigno audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09.05.2018 às 14h00,...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162766 Nr: 1681-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Tecerotti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Diego de Carvalho - 

OAB:

 Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157973 Nr: 11825-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, ELIZABETE 

PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE CASTRO SILVA 

- OAB:224979

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 1. Determino que seja interrompido o prazo para alegações finais;

2. Diante da discordância quanto ao pedido de prova emprestada, diga o 

autor;

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143205 Nr: 4939-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Não obstante a ausência de apresentação de rol de testemunhas 

conforme preceitua o NCP, entendo que a prova se dirige a formação da 

convicção do magistrado e visando oportunizar a ampla defesa e o 

contraditório, bem como uma cognição exauriente da presente demanda, 

defiro o requerimento de oitiva das testemunhas apresentadas pelo 

requerido nesta oportunidade.

Às partes para alegações finais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142616 Nr: 4693-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAIZ CARDOSO DA SILVA, Cpf: 
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05698838143, Rg: 26450216, casado(a), vendedora, Telefone 

66999912186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... As partes casaram em 19 de julho de 2016, 

conforme certidão de casamento anexa. Estão separados de fato desde 

julho de 2016 e não desejam reconstruir a vida em comum. Documento: 

142616 - Protocolado em: 31/05/2017 às 13:57:31 e assinado 

eletrônicamente por: Ricardo Morari Pereira:01104347148 Durante a 

constância da sociedade matrimonial não tiveram filhos e nem adquiriram 

bens. 2. Do direito Com fulcro no atual artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, em sua redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66/10 in 

verbis: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Dessa forma, 

não havendo qualquer requisito para que o divórcio seja decretado que 

não a própria vontade da parte, e não havendo mais interesse da autora 

em manter o vínculo matrimonial com o requerido, outra medida não resta 

senão a decretação do divórcio entre as partes....

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61897 Nr: 2237-05.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana de Oliveira Redez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 2237-05.2011.811.0013, 

Protocolo 61897, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 990-86.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilto Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 990-86.2011.811.0013, 

Protocolo 60650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85865 Nr: 3480-13.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Alvares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 3480-13.2013.811.0013, 

Protocolo 85865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 2241-42.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de MARIA DE LOURDES SILVA, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial em Ref: 188/189, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de:

A) Data do Início do Benefício

B) Juros de Mora

A alegação de que a data do DIP deve ser a da citação como estabelecido 

em sentença, colaciono o trecho da parte dispositiva correlata, senão 

vejamos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso.”.

Com isso verifica-se que a data do DIP deverá ser “retroagindo a data da 

citação, ou da data de indeferimento administrativo pela autarquia ré se for 

o caso”, sendo que pelos autos a citação se deu primeiro, sendo esta a 

data devida do DIP (08/2011), estando os cálculos do contador judicial em 

consonância com os parâmetros da sentença.

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão do 

método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015)”.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 
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apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de Ref: 188/189.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60662 Nr: 1002-03.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Maria Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução nº115 de 29 de junho de 2010, seção IV- art. 6º, 

intimo Vossa Senhoria para efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 

10 do art. 100 da Constituição Federal, para que informe, no prazo de 

30(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 2355-54.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Costa Farias, Marlene da Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE CONSTA NOS AUTOS TÃO 

SOMENTE O ALVARA EXPEDIDO CONFORME FLS 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 485-32.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides André de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54067 Nr: 5342-58.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Geremias da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85795 Nr: 3411-78.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPB, Tânia de Lourdes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1342-10.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Serviço Social - CRESS da 9ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tanea Maria Peixoto Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Baltazar dos Reias Silva - 

OAB:18297-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25595 Nr: 633-19.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quenia Aparecida Barbeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADA PARA NO PRAZO D E05 (CINCO) DIAS 

INFORMAR NÚMERO DE CONTA CORRENTE/POUPANÇA PARA 

TRANSFERENÇA DO MONTANTE DEPOSITADO NA CONTA ÚNICA .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 1199-60.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Verlindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 958-81.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60189 Nr: 531-84.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Salustriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81048 Nr: 3212-90.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluce Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 1519-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia de Souza Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de dez dias, 

iniciando-se pelo autor, manifestem-se acerca do laudo pericial 

apresentado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52307 Nr: 3633-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B, Fabiane Battistetti Berlanga - OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO RECEBIMENTO DO RPV, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93633 Nr: 4698-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES, CAMILLA DE 

FRANÇA SOARES CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes para que se manifestem em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65626 Nr: 1665-15.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Divino Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MG 65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 4048-78.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercadi Transportes Rodoviários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolor Ribeiro Botelho Neto - 

OAB:10.339, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3774-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 3113-04.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 
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Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Rosangela de Andrade Kelm - OAB:9639 -A

 Intime-se o autor para contrarrazoar os embargos de declaração, no 

prazo de 5 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 2017-46.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Triângulo Agroindustrial Ltda., Carlos Alberto 

de Brito Soares, Roberto Yoshitami Yokoyama, José Maria Garbelotto, 

Airton Reviglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da C. S. 

Soares - OAB:001-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José de agostinho 

Cintra  -  OAB:153.350-E,  Moacyr  Margato Júnior  - 

OAB:191.981OAB/SP

 INTIMAR O REQUERIDO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 412, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80116 Nr: 2170-06.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins da Silva, Enéias de Souza 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Alvares - 

OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:14866/MT

 INTIMAR OS REQUERIDOS NAS PESSOAS DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DEPOSITAREM EM JUÍZO A QUANTIA DE r$ 

22.066,94 ( VINTE E DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E 

QUANTRO CENTAVOS, SOB PENA DE MULTA , SOBRE ESTE VALOR, EX 

VI DO ART. 523, § 1º DO CITADO DIPLOMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 8425 Nr: 1571-87.2000.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Tereza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldir Pedro Rodrigues de Farias.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 461.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9837 Nr: 14-80.1991.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA AVALIAÇÃO COLACIONADA 

AS FLS. 354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 15996 Nr: 17-15.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracino Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Graciotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 4948-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEREIRA NETO - VETERINARIA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA 

CORRESPONDENCIA, REQUERENDO O QUE ACHAR DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 INTIMAR O REQUERIDO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 189, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14.258-A-MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 2208-33.2003.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Ferreira Junior, Hélio Adriano 

Marostica, Valmir César Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, GUSTAVO 

GUILHERME COSTA SALAZAR - OAB:11519, Irajá Resende de 

Lacerda - OAB:, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Defiro o pedido de juntada, intime-se os réus. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 2384-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464, 

LEONARDO PANTALEÃO - OAB:146438-SP, Ricardo Cardoso 

Monteiro - OAB:267266/SP

 Intime-se o autor para contrarrazoar os Embargos de Declaração em 5 

dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28119 Nr: 3131-88.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Expeça-se Pré-Alvará em favor do autor.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Diante da tentativa infrutífera de acordo, intime-se o executado para que 

se manifeste sobre os cálculos apresentados pelo exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 56694 Nr: 2257-30.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 INTIMAR O REQUERIDO NA PESSOA DE SR. ADVOGADO, NOS TERMOS 

DO ART. 513, § 2º, INCISO I DO CPC, PARA NO PORAZO D E90 

(NOVENTA ) DIAS COMPROVAR A EXECUÇÃO DE TODAS AS 

OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TAC E NO PRAD, PROMOVENDO O 

REFLORESTAMENTO COM VEGETAÇÃO NATIVA DAS PORÇÕES DE 

TERRA DE AAP INDICADAS NO PARECER TÉCNICO DA SEMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40190 Nr: 2491-17.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EARI-m, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelton Borges Junior - 

OAB:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERDA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7648 Nr: 941-31.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Aparecido de Barros, João Cleiton 

Rodrigues, Antonio Vieira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Intime-se o executado para indicar bens passiveis à penhora. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o presente caderno processual, constato que a citação 

realizada em nome da executada preencheu os requisitos entabulados no 

inciso IV, art. 8º, da Lei 6830/80.

A Lei de Execuções Fiscal atribui a forma a ser observada nas ocasiões 

que demandarem a necessidade da citação nos moldes de edital.

Especifica que “o edital de citação será afixado na sede do Juízo, 

publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente 

judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação 

da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia 

devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro 

da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Como se observa, restou presente no documento citatório de fls. a 
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indicação da exequente, o nome do devedor, a quantia devida, a natureza 

da dívida, o prazo e o endereço da sede do Juízo, bem como o resumo da 

peça perambular.

Além disso, não foi demonstrado pelo executado a aplicação da Súmula n. 

472 STJ.

Sendo como o exposto, não acolho a Exceção de Pré-Executividade.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50315 Nr: 1620-16.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rosa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 121, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 3558-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Paula Coelho Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Pontelac Ltda, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 INTIMAR AS PARTES NA PESSOA DE SEUS ADVOGADO PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO COLACIONADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86058 Nr: 3685-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Comercio e Serviços de 

Teleinformatica LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 1828-39.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Oliveira Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162896 Nr: 1715-31.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO GESI DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 09 de Abril de 2018, às 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161876 Nr: 1249-37.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DA SILVA VELOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87420 Nr: 5127-43.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amorim & Promocena Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 
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OAB:8122OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762, Gustavo Pinto Coelho Vimeiro - 

OAB:MG-99550

 Autos nº 5127-43.2013.811.0013

Código 87420

Vistos.

AMORIM & PROMOCENA LTDA – EPP ajuizou em desfavor de ALTA 

ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A ação ordinária com 

pedido liminar, sendo julgada improcedente.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sendo dado parcial 

provimento pelo E. Tribunal de Justiça acolhendo apenas o pedido de 

cobrança dos alugueis vencidos no período de 01/03/2013 até 24/07/2013, 

a ser apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento, 

através de contador.

Com o retorno dos autos, o feito foi remetido à contadoria judicial para 

liquidação do “quantum debeatur”, sendo a planilha acostada nas fls. 

342/343.

Na sequência, as partes foram intimadas, através de seus advogados, via 

DJE, sendo que apenas o autor se manifestou (fl. 347), deixando o réu 

decorrer o prazo “in albis” (fl. 348).

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

Por inexistir qualquer irregularidade no procedimento de apuração do 

cálculo em relação ao montante do “quantum debeatur”, HOMOLOGO A 

LIQUIDAÇÃO dos valores apresentados pela contadoria judicial às fls. 

342/343.

 PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE as partes do conteúdo da presente decisão.

CUMPRA-SE.

Preclusa a decisão, CERTIFIQUE-SE.

 Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus 

advogados e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas 

processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que 

não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução 

(art. 523, § 1º, do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 5477-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada e liminar 

requerida na inicial.Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 2 de agosto de 2016, às 15h00min.Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público e, 

após, à conclusão para homologação.Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)

-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.Ofertada a 

contestação, INTIMEM-SE as autoras, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal.Após, VISTA ao Ministério Público.Cumpridas 

as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153592 Nr: 9685-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP., JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT, JULIANA 

FALCI MENDES FERNANDES - OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão vindicada na inicial e, consequentemente, ACOLHO O PEDIDO 

formulado na AÇÃO DE BUSCA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - proposta pela BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra LUCAS SOARES DA SILVA, o 

que faço para resolver o mérito com fulcro assente nos termos do 

Decreto-lei nº 911/69 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem nas mãos da parte requerente.Por consectário lógico, CONFIRMO 

definitivamente a decisão liminar deferida às fls. 24/25.Com fundamento no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei nº 911/69, DETERMINO a exclusão da inserção 

de restrição à circulação que recai sobre o veículo objeto da presente 

ação, a ser efetivada por meio do acesso ao sistema informatizado 

Renajud.Em razão do princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO 

a requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como aos 

honorários advocatícios devidos ao advogado da parte contrária que 

arbitro no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no art. 85, 

§2°, incisos I a IV, do NCPC.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Após 

o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo, nos termos dos 

arts. 1.006 c/c art. 1.284, ambos da CNGC/MT.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Em razão disso, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada 

às fls. 40/44, para o fim de reconhecer o excesso de execução.Por 

consequência, REMETA-SE o feito à contadoria do juízo a fim de que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, seja elaborada nova memória de cálculo do valor 

devido pelo executado aos exequentes, observando-se o título executivo 

datado de 27 de junho de 2011, que reduziu o valor dos alimentos para o 

patamar de 55% (cinquenta e cinco) por cento do salário mínimo vigente 

no país, abatendo-se outrossim o valor que já havia sido objeto de 

depósito bancário (e cujos alvarás já constam expedidos nos autos).Com 

a juntada do cálculo, INTIMEM-SE as partes e NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, a fim de que se manifestem no prazo legal.Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO os exequentes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO no importe de 10% (dez) por cento 

sobre o proveito econômico obtido pelo executado (nesse sentido: STJ, 

REsp 664.078/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 05/04/2011, DJe 29/04/2011).INTIMEM-SE via DJE.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 157448 Nr: 11592-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APSFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação designada para esta data, 

não se realizou face a ausencia da parte requerida Edtânio Santos de 

Oliveira, compareceram a requerente Ana Paula Souza Freitas, 

devidamente acompanhada de seus advogado Cristina Emilia Biasutti de 

Oliveira e o Dr. Thiago Moreira Rodrigues . Assim sendo devolvo os autos 

a secretária para as devidas providencias. Do eu para constar lavrei a 

presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103272 Nr: 3438-90.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MANOEL RODRIGUES DE SOUZA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/26.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada às fls. 29/30.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 36/52.

Impugnação à contestação às fls. 60/67.

Laudo pericial anexado às fls. 106/109.

O autor manifestou-se às fls. 113/114 sobre o laudo pericial. Lado outro, 

apesar de devidamente intimado (fl. 116), a autarquia não manifestou 

sobre o laudo pericial.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 106/109, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade total 

e permanente para as atividades laborais.

Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

Trocando em miúdos, verifica-se dos autos que o autor contribuiu para a 

previdência social até abril de 2013, conforme Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS) de fl. 51. Desta forma, conforme art. 15, II, da 

Lei 8.213/1991, o autor manteria a condição de segurado obrigatório pelo 

prazo de 12 (doze) meses, o que terminaria em abril de 2014.

Além disso, o art. 15, § 2º, da mesma lei, traz a possibilidade de aumentar 

o período em mais 12 (doze) meses, para tanto, é necessário à 

comprovação por meio de documentos. Neste sentindo, para comprovar a 

hipótese acima, o autor tão somente juntou aos autos a cópia da Carteira 

de Trabalho (fls. 16/17), portanto, sendo insuficiente, tendo em vista que o 

fato do autor não possuir anotações em sua carteira, não quer dizer que 

ele deixou de exercer atividades remuneradas, poderia o mesmo trabalhar 

sem a devida anotação e, ainda, ser gratificado pelos serviços prestados.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO 

PERICIAL IDÔNEO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. 

SITUAÇÃO DE DESEMPREGO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO 

INDEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O recurso especial e/ou extraordinário, via 

de regra, não possui efeito suspensivo, forte no disposto no § 2º do art. 

542 do CPC/1793 - atual § 5º do art. 1.029 do CPC/2015 -, ensejando o 

cumprimento imediato da condenação imposta na ação ordinária com 

natureza previdenciária. 2. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 3. A 

jurisprudência é firme no sentido de que situação de desemprego 

mencionada no § 2º do art. 15 da Lei 8.213/1991 - para fins de 

averiguação da manutenção da qualidade de segurado (período de graça) 

- pode ser comprovada por outros meios de prova, a despeito da ausência 

de registro em órgão do Ministério do Trabalho. Neste mesmo sentido é o 

teor da Súmula 27 da TNU, segundo a qual "A ausência de registro em 

órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do 

desemprego por outros meios admitidos em Direito." Todavia, é certo que a 

simples inexistência de registro em CTPS não conduz à conclusão 

pretendida, sendo este o entendimento consolidado no STJ (cf. AgRg no 

Ag 1182277/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, STJ - Quinta 

Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 06/12/2010). 4. No presente caso, a 

perícia médica realizada em Juízo atestou que o autor - motorista 

autônomo - à época do exame com 48 (quarenta e oito) anos de idade, 

estaria incapacitado definitivamente para o exercício de atividades que 

exijam esforço físico, já que diagnosticado com lombalgia irradiável para 

membro inferior direito, escoliose lombar e encurtamento do membro 

inferior direito em 4,5 cm (como sequela de fratura do fêmur). Ainda 
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segundo o perito, a incapacidade teve início em 10/07/1997 (10 anos 

contados da realização da perícia). Ocorre que o último vínculo 

empregatício do autor encerrou-se em 30/09/1994, não tendo sido 

comprovada a situação de desemprego por outros meios de prova (a par 

da ausência de registro em CTPS). Dessa forma, não há amparo à 

pretensão inicial, devendo a sentença ser reformada. 5. Em virtude da 

inversão dos ônus de sucumbência, condena-se a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$1.000,00 (mi reais), nos termos do art. 85, § 8º, I do 

NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da Justiça 

gratuita, na forma do art. 12 da Lei 1.060/1950. 6. Apelação do INSS 

provida para julgar improcedente o pedido inicial. Remessa necessária 

prejudicada.A Câmara, à unanimidade, deu provimento à apelação do INSS 

e julgou prejudicada a remessa necessária.

(ACORDAO 00113745120064013811, JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:15/09/2017 PAGINA:.)

Assim sendo, como o indeferimento administrativo do autor é datado de 29 

de janeiro de 2015 (fl. 21) e, ele, neste período, não era mais segurado 

obrigatório, uma vez que o período de graça que o mantinham com todos 

os direitos findou-se em abril de 2014, a improcedência é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte do autor, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos) reais, consoante disposto no art. 85, § 

8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83234 Nr: 627-31.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 159), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fls. 150/152v.. Em não havendo recurso 

voluntário e levando-se em consideração a natureza ilíquida da sentença 

condenatória ora proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, em reexame necessário, em observância à 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 475, I, do CPC.Nos termos dos arts. 

1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos 

benefícios: nome da Segurada: DELMA DOS SANTOS; benefício 

concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um por 

cento) do salário contribuição; data da cessação do benefício: 23 de 

setembro de 2010 (fl. 27); APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário contribuição; da data da 

apresentação do laudo pericial: 26 de abril de 2017 (fls. 

141/143).DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira, Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163227 Nr: 1855-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163431 Nr: 1896-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69).

No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação 

extrajudicial, verifico que a missiva foi enviada a endereço diverso 

daquele indicado no contrato de financiamento que aparelha a presente 

demanda.

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

observando-se a correlação entre o endereço previsto no contrato com a 

da notificação correspondente à constituição em mora, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 3337-97.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os devidos fins de direito que, a Balbino Leilões nos 

informou as datas designadas para realização do leilão, a saber: 1º Leilão: 

25/04/2018 às 13h00min e 2º Leilão: 25/04/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 7844 Nr: 1105-93.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bezerra de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, Willian Hideki Yamamura - OAB:OAB-MT14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 659 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 70-79.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Carvalho Lima, Antonio Candido 

Barbosa Lima, Moisés Antoninho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 

PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161226 Nr: 992-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43881 Nr: 488-55.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Aparecido Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 488-55.2008.811.0013

Cód. nº. 43881

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MÁRIO APARECIDO 

PRESUTTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 173vº.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 880-43.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO GONÇALVES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 3463-74.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 

V. GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, com amparo ao provimento 

56/2007 -CGJ, procederemos a suspensão do feito pelo prazo de 20 

(vinte) dias, conforme requerido na petição de fls. 188/189.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162641 Nr: 1638-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando-se o acervo de provas carreadas no processo, 

verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se submetido à 

avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente que, de 

fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de acarretar 

limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para desenvolver atos 

da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, nada foi registrado no 

que diz respeito à possibilidade de reversão do quadro clínico.Destarte, 

nesse influxo de ideias, em que não foi promovida, ainda que a título 

precário, a demonstração da existência de moléstia que tenha tornado a 

parte requerente incapaz para o exercício de atividade laborativa; o que 

torna, ao menos até o presente momento, volúvel e efêmera qualquer 

constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou parcial e 

permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância essa que 

afasta a configuração da plausibilidade do direito invocado, a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, afigura-se 

inviável.Desta forma, não vislumbro, por ora, a caracterização de prova 

inequívoca que leve a verossimilhança do direito invocado.Vale frisar, 

também que, cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo 

as provas que entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação de 

sua convicção deste Juízo.Assim, considerando que a autora não 

demonstrou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora SILDA JOSÉ 

FERREIRA, ao menos até a presente etapa processual, nada impedindo 

que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, concedendo, se for 

o caso, a medida antecipatória.I - CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25864 Nr: 917-27.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moizes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 167/169 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93312 Nr: 4453-31.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Batista Nacional, Antonio Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mix Industria de Estruturas Metálicas e 

Concretos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.112, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 5418-82.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges - OAB:OAB/PR 30781, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 5418-82.2009.811.0013

Cód. nº. 54131

Vistos.

INDEFIRO os pedidos formulados à fl. 120, uma vez que as medidas 

solicitadas em tal petição já foram realizadas às fls. 97/99.

Desta forma, INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10263 Nr: 133-02.1995.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Isabel Wohlfahrt, Espólio de Jerônomo Dutra de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - 

OAB:20.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 133-02.1995.811.0013

Cód. nº. 10263

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 275/276), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 274.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 14919 Nr: 1705-46.2002.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdO, EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 874-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda, Ronie Jacir Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, GABRIEL 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado conforme fls. 118. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53909 Nr: 5207-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Henrique Ribeiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343

 Autos do processo nº. 5207-46.2009.811.0013

Cód. nº. 53909

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos 

autos, para que traga aos autos nova planilha de débito, já acrescida da 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender 

cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 22 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Vistos.

Para o início da fase de cumprimento de sentença, o autor deverá formular 

o seu requerimento observando o disposto no art. 523 e seguintes do 

NCPC.

INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133178 Nr: 612-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - 

OAB:5408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão proferida nestes nos autos (ref. 46).

TRANSLADE-SE a cópia da sentença de ref. 37 dos autos em apenso à 

presente execução.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149968 Nr: 7918-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na forma do art. 370 do NCPC, CONVERTO o julgamento e diligência para o 

fim de determinar a intimação da autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, qual cargo que era 

por ela ocupado e se seu vínculo ainda persiste até a atualidade.

Isto porque, embora a inicial e a impugnação consignem que o vínculo com 

a municipalidade se dava por meio de cargo em comissão, do qual ela teria 

sido exonerada, passando a não dispor mais do cargo público, a 

contestação junta outros documentos que que atestam ser ela profissional 

técnico administrativo educacional.

Decorrido o prazo ora concedido, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE nova 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 2495-15.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignes Pereira Dan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 145-49.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnobri Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 83901 Nr: 1352-20.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione do Nascimento Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 946-67.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Neto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154050 Nr: 9934-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 300/307 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155770 Nr: 10719-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pio Neto Vilela Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart, Cláudia 

Vilela Goulart Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito, verifica-se que a sentença terminativa proferida nos 

autos já transitou em julgado, conforme certidão de fl. 19.

Deste modo, não há meios de se acolher o petitório de fls. 20/21, motivo 

pelo qual o INDEFIRO, já que a reconsideração almejada violaria a 

imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição da 

República).

INTIME-SE via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 3403-33.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 81/83, uma vez que a consulta ao Sistema 

Bacenjud já fora realizada às fls. 59/61, sem que houvesse a localização 

de quaisquer bens em nome da parte executada, além de que a exequente 

não demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao executado no 

período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Destarte, TORNEM os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, 

II, do NCPC.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63461 Nr: 3801-19.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Autos do processo nº. 3801-19.2011.811.0013

Cód. nº. 63461

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 319/320), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado às fls. 316/317.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a sentença proferida às fls. 308/309, 

concernente à expedição do alvará em favor do requerido.

Cumprida a determinação acima, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo, independentemente de novo 

despacho.

Pontes e Lacerda, 23 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159372 Nr: 110-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação designada para esta data 

as 16 horas, não se realizou face a ausencia da requerida Mnaria do 

Rosário Ferreira da Silva, comparecendo apenas o requerente Orlando da 

Silva Lopes. Do quie para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28150 Nr: 3142-20.2005.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Oléa Aguiar, Sérgio Oléa Mourom, 

Espólio de Mathilde Moron Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Caramuru Alves, Claudia Padin Dias 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marino Morgato - 

OAB:118.913-SP, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, Silvio Guilen 

Lopes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez 
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- OAB:8311, Everton Caramuru Alves - OAB:11921MS, Mario Alcides 

Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102932 Nr: 3323-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralina Nunes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161525 Nr: 1109-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, AUTORIZO a venda das 60 

(sessenta) cabeças de vacas, pertencentes ao espólio em comento, 

conforme extrato obtido junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), carreado à fl. 10, devendo a 

inventariante prestar contas, de forma detalhada, de modo a especificar a 

destinação dos valores angariados com a venda do gado junto ao 

procedimento administrativo de inventário extrajudicial.EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará para alienação dos bens.Além do mais, OFICIE-SE o 

Segundo Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do 

Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, para o fim de informar os 

termos da presente decisão, que autorizou a venda de parte dos bens do 

espólio de Ladislau Medeiros, determinando-se sejam adotadas as 

providências necessárias.Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159209 Nr: 33-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, para o 

fim de:01) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos 

anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze 

inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre 

todas as parcelas percebidas pela autora no mencionado período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da autora o referido 

percentual. Ressalto que da quantia a ser percebida pela autora, deverá 

ser descontada a contribuição previdenciária e do imposto de renda, 

ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos 

acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida por ela mês a mês, que deverá ser realizado 

pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou 

RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento, bem como para 

que o marco inicial preste observância ao período não prescrito.02) 

ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.DEIXO de condenar o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a 

incidência do que dispõe o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. A outro 

giro, CONDENO o réu ao custeio dos honorários de advogado, cujo 

patamar deverá ser fixado por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, 

§ 4º, II, do NCPC).PUBLIQUE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 880-43.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO GONÇALVES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova.DESIGNO 

o dia 8 de maio de 2018, às 16h00min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal do autor, em observância ao disposto no art. 342 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

p r e t e n d e - s e  o b t e r ,  c a s o  a i n d a  n ã o  t e n h a m  s i d o 

indicadas.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização 

do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157495 Nr: 11610-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DUARTE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARLENE DUARTE DOS REIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 9/25.

A parte requerida foi citada, e apresentou contestação às fls. 31/43.

Impugnação à contestação às fls. 49/50.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 8 de maio de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 
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pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105251 Nr: 4245-13.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NARCISO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152061 Nr: 8923-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 Vistos.

Considerando que o escopo da presente ação de execução de obrigação 

de fazer restringe-se à intervenção do Poder Judiciário, para que, 

utilizando-se dos meios coercitivos necessários e adequados, busque 

compelir a executada a realizar o ato ao qual se obrigou por meio da 

celebração do negócio jurídico representado pelo título executivo que 

aparelha a presente ação judicial (fls. 28/30), DETERMINO a intimação de 

Edvânia da Silva Souza, devidamente qualificada nos autos, por meio de 

carta, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências 

necessárias para promover a transferência da documentação do 

automóvel descrito como “HILUX CD4X4, SRV, TOYOTA, Chassi nº. 

8AIFY29GF8583482, placa QBJ9912, ano 2015/modelo 2015, cora prata, 

RENAVAM 0104334180” para José Inácio Ribeiro Júnior, também 

qualificado, sob pena de incorre em multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), “ex vi legis” do art. 536, §1º, do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 756-94.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, MSC, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145695 Nr: 5992-27.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.64, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vistas à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 4978-28.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delicio Dias Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161326 Nr: 1034-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide do Prado Cambo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146031 Nr: 6163-81.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinomar Gomes Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162602 Nr: 1613-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA VAZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSS INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 109, §3º, da CF/88 c/c art. 64, §1º, do 

NCPC, DECLARO de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito e, consequentemente, DECLINO a competência 

para o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, Estado de Mato 

Grosso.INTIME-SE a parte autora, por meio de sua advogada, via 

DJE.Após, PROMOVAM-SE as baixas e anotações necessárias no setor 

de distribuição.Na sequência, REMETAM-SE os autos ao juízo competente 

com as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 51650 Nr: 2477-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Salasar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 268/270 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94568 Nr: 5415-54.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Izabel Riquelme Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5415-54.2014.811.0013

Código nº 94568

Vistos.

DEFIRO em parte os pedidos formulados às fls. 105/106, a fim de que seja 

realizado o acesso ao Sistema Informatizado Infojud.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Outrossim, INDEFIRO o pedido de acesso ao Sistema Renajud, uma vez 

que a consulta já fora realizada à fl. 102, sem que houvesse a localização 

de quaisquer bens em nome da executada, além de que a exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação a executada no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Ao final, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55793 Nr: 1301-14.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginatto & Melhorança Ltda, Aldorino Miguel 

Reginatto, MARYNEZ GUERINO MELHORANÇA BRIMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDORINO MIGUEL REGINATTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

REGINATTO & MELHORANÇA LTDA, ALDORINO MIGUEL REGINATTOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2669/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.507,42

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

Após, INTIME-SE o executado, na pessoa de seus advogados, via DJE, na 

forma do art. 513, §2º, inciso I, do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito (arts. 520, “caput”, c.c. 523, "caput", 

do NCPC), no valor de R$ 14.238,80 (quatorze mil, duzentos e trinta e oito 

reais e oitenta centavos), sob pena de ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de 

honorários advocatícios no mesmo percentual e de ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 523, §1°, c.c. art. 

831 do NCPC).

Destaco que decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

voluntário, poderá a parte executada, querendo, ofertar impugnação nos 

próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora e de nova intimação (NCPC, art. 525, caput).

Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94534 Nr: 5385-19.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5385-19.2014.811.0013

Código nº 94534

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE proposta por LUIZ CARLOS BATISTA, 

devidamente qualificado, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 13/25.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 28/36, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

O autor não apresentou impugnação (fl. 39).

Em decisão de fls. 40/40vº, o feito foi remetido a fase instrutória.

Foi realizada a perícia médica, tendo sido o respectivo laudo juntado às fls. 

47/56.

Mais adiante, às fls. 68/71, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar do autor.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que acarrete incapacidade para a vida 
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independente e para o trabalho, comprovada mediante laudo médico; b) 

ausência de meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

pela família; e c) renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) de 

salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Com base no laudo médico de fls. 47/56, o perito conclui que o autor não 

apresenta patologia capaz de impedi-lo de desempenhar atividades 

remuneradas para garantir sua sobrevivência, portanto, o autor tem plena 

condição de exercer qualquer labor para suprir suas necessidades.

Lado outro, a hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada 

pela ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la 

provida pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) 

do salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de 

aferição da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 

8.743/1993, não impede que a miserabilidade do autor e de seu grupo 

familiar seja aferida mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que o autor não 

trabalha e vive sozinho em uma casa cedida por seu irmão, localizado na 

zona rural. Contudo, sua renda é de aproximadamente R$ 500,00 

(quinhentos) reais, proveniente da produção de leite do sítio. Desta forma, 

percebe-se que a renda do autor é acima dos ¼ (um quarto) do salário 

mínimo, então, não demostrando estar em estado de miserabilidade.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 1. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada 

estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente 

deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade).

 2. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo 

da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo 

que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro 

da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na 

aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). Precedentes.

 3. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos 

(físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) 

que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau 

de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação 

social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

 4. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como 

incapacidade para vida independente, para efeitos de concessão de 

benefício de prestação continuada.

 5. Na hipótese, o relatório sócio-econômico de fl. 80-81 informa que a 

parte autora reside com a mãe, o padrasto e o irmão, em casa própria, no 

centro urbano, simples, mas contendo todos os móveis e equipamentos 

necessários ao conforto dos moradores, sendo que o padrasto aufere 

pouco mais de 03 salários mínimos de aposentadoria e possui uma 

pequena serralheria, o irmão trabalha para a prefeitura local, e embora não 

tenha informado sua renda mensal, presume-se que não seja inferior a um 

salário mínimo, afastando o requisito de ausência de meios de prover sua 

subsistência ou tê-la provida por seus familiares.

 6. De outra parte, o laudo médico (fls. 54 e 63-64) se apresenta deveras 

razoável, sobretudo tendo em conta que, embora a autora, com 25 anos, 

seja diagnosticada como surdo-mudez, sem comprometimento neurológico 

ou psíquico, dominando a linguagem de Libras, sendo enfático o perito de 

que não há invalidez, e a deficiência apresentada não elide a concreta 

possibilidade de desenvolvimento de tarefas laborais plenamente 

compatíveis com as atividades corriqueiras ou laborativas. A ausência de 

consonância da deficiência apresentada pela parte autora com os 

requisitos legais e o entendimento jurisprudencial é suficiente à negativa 

da concessão do benefício requestado, independentemente da condição 

de miserabilidade, também afastada in casu.

 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova 

demanda pelo requerente na hipótese de alteração das circunstâncias 

verificadas na causa. Precedentes.

 9. Apelação da parte autora desprovida.

 (TRF1, AC 2008.01.99.003802-4/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 26).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162941 Nr: 1731-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69).

No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação 

extrajudicial, verifico que a missiva foi enviada a endereço diverso 

daquele indicado no contrato de financiamento que aparelha a presente 

demanda.

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como o recebimento da referida notificação, 

observando-se a correlação entre o endereço previsto no contrato com a 

da notificação correspondente à constituição em mora, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161508 Nr: 1108-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedinei Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o embargante, através de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial atribuindo valor à causa, 

observando-se o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152268 Nr: 9019-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Machado, Silvane Peres dos 

Santos, CASA DOS ELETROS COM. IMP. E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 895-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE PAZOS DA SILVA, ALAN 

HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, Tedson Martins Vieira, Euridice José 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Paulo Alexandre Alba Colucci - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação do Ministério Público que se mostrou 

favorável ao desbloqueio do ativo financeiro da requerida Tereza de 

Pazos da Silva, ao argumento de o mesmo se enquadra na definição de 

bens impenhoráveis (fl. 891), DETERMINO o levantamento da restrição 

judicial tão somente em relação aos valores depositados junto às contas 

bancárias titularizadas por mencionada requerida, ressalvando-se, no 

entanto, o gravame judicial de indisponibilidade do veículo descrito como 

FIAT PALIO ATTRACT 1.0 – placa QBN3029/MT, gravada via RENAJUD.

No mais, AGUARDE-SE o cumprimento dos mandados de notificação.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92149 Nr: 3524-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ferreira dos Santos, Eunice da Costa Nunes, 

Geraldo Rodrigues da Silva, Lucia Helena dos Santos, Geni Gomes, Jairo 

Mendes Araujo, Lucélia Martos Alves, Maria Urubá dos Santos, Luzinete 

Aparecida Linheires dos Santos, Maria Rosilene da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3524-95.2014.811.0013

Código nº 92149

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 1.123/1.123vº, motivo 

pelo qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64969 Nr: 1012-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Nova Jerusalem LTDA, Josias 

Florencio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1012-13.2012.811.0013

Cód. nº. 64969

Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online” de fls. 34/38, tendo em vista que a 

parte executada, até o presente momento, não foi citada.

Assim, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153379 Nr: 9602-03.2017.811.0013
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Eduardo Lobo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, 

e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, I, do mesmo Diploma.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação da ré.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 72, no 

montante de R$ 113.997,94 (cento e treze mil, novecentos e noventa e 

sete reais e noventa e quatro centavos), a recair sobre o CPF nº 

847.757.508-87; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160074 Nr: 476-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Gomes Parangaba, PAULO JEFFERSON MARQUES 

PARANGABA, SUELY PARANGABA JOVANO, Cleverson Wesley 

Marques Parangaba, José Edson Marques Parangaba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Marques Parangaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EVA GOMES PARANGABA e outros, todos devidamente qualificados nos 

autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO objetivando a partilha 

dos bens deixados pelo “de cujus” PAULO MARQUES PARANGABA, que 

veio a óbito em 25 de novembro de 2017.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de convicção que 

possa dar conta da existência de débito em que figure o “de cujus” como 

devedor, de modo que a homologação da partilha dos bens deixados por 

ele é a medida que se sobressai, mormente porque a dicção do art. 662 do 

NCPC dispensa a discussão acerca de questões relativas ao lançamento 

de tributos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha acostado às fls. 6/8, dos bens deixados pelo 

falecimento de Paulo Marques Parangaba, inventariados por Eva Gomes 

Parangaba, atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos quinhões, 

ressalvados eventuais direitos de terceiros, porventura existentes, forte 

no teor do art. 654, “caput”, do NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC, ressalvados os 

recolhimentos já efetuados. Sem condenação em honorários de advogado, 

tendo em vista a natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇAM-SE os respectivos 

formais de partilha, nos moldes acordados às fls. 6/8, e, após, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 4006-43.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Braz, Lílian Amorim da Mota Silva, Neli José 

de Oliveira Alves, Vera Lucia de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4006-43.2014.811.0013

Código nº 92705

Vistos.

Incialmente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de liquidação de sentença contra o 

Estado de Mato Grosso.

Em seguida, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 
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quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC e, por consequência, 

DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, no valor de R$ 

43.058,68 (quarenta e três mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 4.305,86 (quatro mil, trezentos e cinco reais e 

oitenta e seis centavos), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89719 Nr: 1516-48.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno Joaquim Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1516-48.2014.811.0013

Código nº 89719

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO MENSAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA DE AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 

proposta por HELENO JOAQUIM CAVALCANTE, devidamente qualificado, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou à inicial os documentos de fls. 15/20.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 28/37, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

O autor não apresentou impugnação (fl. 39).

Em decisão saneadora proferida às fls. 40/41, o feito foi remetido à 

instrução. Na oportunidade, foi designada a perícia médica, bem como o 

estudo social.

O laudo pericial foi juntado às fls. 48/50.

 Mais adiante, às fls. 62/65, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar do autor.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que acarrete incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho, comprovada mediante laudo médico; b) 

ausência de meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

pela família; e c) renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) de 

salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa tenha idade de 65 (sessenta e cinco) anos, no caso de 

pessoa idosa ou ser portadora de deficiência, e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Vale ressaltar que no presente caso, a perícia médica designada nos 

autos se mostra desnecessária, uma vez que o autor pleiteia o benefício 

assistencial ao idoso, alegando possuir a idade suficiente e não ter meios 

de sustentar a si e sua família. Consequentemente, não é necessário 

demostrar, por parte do autor, ter alguma enfermidade incapacitante para 

o trabalho.

Assim sendo, analisando os documentos do feito, denota-se que o autor 

nasceu em 26 de novembro de 1947 (fl. 17), portanto, atualmente detém a 

idade de 70 (setenta) anos, cumprindo, desta forma, o primeiro requisito 

para recebimento do benefício requerido.

Por outro lado, a avaliação socioeconômica declarou que o autor não 

trabalha e vive com sua companheira. Declarou ainda que a única renda 

percebida é de 1 (um) salário mínimo proveniente do beneficio da cônjuge 

do autor, que, no entanto, conforme o art. 34, parágrafo único, da Lei 

10.741/2003, não entrará no calculo para aferição da renda per capita da 

família. Desta forma, entendo que está comprovado o estado de 

miserabilidade do autor.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA.

 1. Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o curto período entre a 

sua publicação e o termo inicial do benefício, de valor mínimo, fica 

evidenciada a impossibilidade de a condenação de 1º grau ultrapassar o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo assim, ser aplicado na 

espécie o disposto no art. 496, §3º, I do NCPC, razão pela qual não se 

conhece da remessa necessária.

 2. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada 

estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente 

deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade).

 3. O Col. STF, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1.232-1/DF, declarou que a regra constante do art. 20, § 3º, da LOAS não 

contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim presunção 

objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade 

assistencial em cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda 

"per capita" ultrapasse o valor de ¼ do salário mínimo, cabendo ao 

julgador avaliar a vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto.

 4. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo 

da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo 

que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro 

da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na 

aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). Precedentes.

 5. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos 

(físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) 

que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau 

de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação 
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social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

 6. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como 

incapacidade para vida independente, para efeitos de concessão de 

benefício de prestação continuada.

 7. Na hipótese, o estudo socioeconômico de fls. 85/86 atesta que o 

núcleo familiar da autora é composto por ela, seus pais e seus três 

irmãos, possuindo renda familiar líquida no valor aproximado de 

R$2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), sendo R$880,00 

(oitocentos e oitenta reais) oriundos do benefício de aposentadoria por 

invalidez de seu genitor e R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) provenientes 

da aposentadoria de sua mãe. Considerando que o benefício 

previdenciário percebido por seu pai não deve ser considerado para fins 

de cálculo da renda, fica comprovado o estado de vulnerabilidade social. 

O laudo médico de fls. 72/76 atesta que a autora é portadora de déficit 

mental de moderado a grave congênito, havendo redução da capacidade 

laborativa total e permanente, autorizando, assim, a concessão do 

benefício vindicado, conforme deferido pelo juízo singular.

 8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento 

administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição 

a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia, respeitados os limites do pedido inicial e 

da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio 

in pejus.

 9. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.

10. Os honorários advocatícios devem ser majorados em 5%, a teor do 

disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 11 do NCPC, totalizando o quantum de 

15% (quinze por cento) calculado sobre as parcelas vencidas até a data 

da sentença.

 11. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial não conhecida.

(TRF1, AC 0046982-96.2016.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

08/08/2017).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao idoso 

HELENO JOAQUIM CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do requerimento administrativo, qual 

seja, 13 de junho de 2013 (fl. 18).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: HELENO JOAQUIM 

CAVALCANTE; (ii) benefício concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO; (iii) renda mensal atual: 100% 

(CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício 

(DIB): 13 DE JUNHO DE 2013; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA 

JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162078 Nr: 1360-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a manifestação de fls. 40/41 como emenda da petição inicial.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora “on 

line”.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91133 Nr: 2708-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Corrêa Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 2708-16.2014.811.0013

Código nº 91133

Vistos.

REVOGO a decisão proferida às fls. 207/207vº, bem como declaro a 

nulidade dos atos posteriores.

Por consequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de liquidação de sentença contra o 

Município de Pontes e Lacerda.

Em seguida, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.
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INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145333 Nr: 5843-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Olino Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:15.351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:

 Processo n. 5843-31.2017.811.0013 (145333)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 06 de abril de 2018, às 13h15min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha Djair Amorim de Jesus. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e 

a data agendada para o ato.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 154823 Nr: 10303-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), DETERMINO que dê-se vista dos autos as i. 

entidades, para ciência e manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95111 Nr: 5702-17.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Cabral do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Portanto, a luz das diretrizes insculpidas na aludida normativa, verifico 

que o reeducando Wanderley Cabral do Carmo preenche os pressupostos 

legais para a realização de trabalho extramuro, eis que infere do cálculo e 

demais elementos constantes no feito executivo, o cumprimento dos 

requisitos objetivos e subjetivos, razão porque AUTORIZO O LABOR 

EXTERNO.II – DAS REMIÇÕESAnalisando os autos, constato que 

aportou-se nova planilha de remição, conforme Ofícios n. 

705/2017-CDP/PL-MT (6, 7, 8 e 9/2017 – 28 dias) e Ofício n. 

33/2018-CDP/PL-MT (9, 11 e 12/2017 – 20 dias). Assim, considerando que 

o aludido benefício penal está em consonância com as diretrizes 

insculpidas na Lei n. 7.210/84, art. 126, §1°, inciso II, DECLARO REMIDOS 

48 (quarenta e oito) dias.III – CONCLUSÃODesta feita, DETERMINO a 

realização de novo memorial de cálculo, pelo Sistema de Módulo de 

Gerenciamento de Penas - MGP, considerando sua obrigatoriedade, 

conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 1.786 da C.N.G.C, bem como 

Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.Ato contínuo, DETERMINO, ainda, 

que, remeta os autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 

7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do 

Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.Cumprida as deliberações exaradas, volte-me para 

eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como análise dos 

benefícios da execução penal.Notifique o Diretor do Centro de Detenção 

Provisória (CDP), assim como o reeducando.Cientifique o Ministério Público 

e a Defesa, esta via DJE.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162412 Nr: 1520-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Josino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 .In casu, analisando o contexto fático-probatório com a devida e 

necessária acuidade, verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou/reanalisou 

a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do autuado tal como foi lançada.II - 

DA DESTINAÇÃO DA DROGAEstando regular o laudo de constatação, 

determino a destruição das drogas apreendidas, consoante art. 50, §3º, 

da Lei 11.343/06, guardando-se amostra necessária à realização do laudo 

definitivo e observando-se as demais disposições legais.Oficie-se à 

Autoridade Policial comunicando o teor desta decisão.III – 

CONCLUSÃOTransitada em julgado esta decisão, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses 

autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com 

as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, 

§3° da CNGC.Notifiquem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 1405-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos etc.

I. Deixo de designar audiência admonitória, por se tratar de reeducando 

condenado a pena em regime fechado.

II. Elabore-se o cálculo de liquidação da pena e intimem-se as partes para 

manifestação.

III. Oficie-se à SEJUDH solicitando vaga em estabelecimento penal para 

presos definitivos.

IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142230 Nr: 4523-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Conceição de Moraes, 

Andrei Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE os causídicos dos acusados ANDREI SILVEIRA DA SILVA e 

MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE MORAES, para que, no prazo legal, 

apresentem as devidas razões recursais.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para que, em igual prazo, 

apresente as contrarrazões.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101405 Nr: 2696-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues da Silva, João Antonio de 

Arruda, Benedito Cezar de Arruda, Higo Leonardo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, 

Neymar Augusto Monteiro - OAB:AC 3878, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Rosello Fransosi - OAB:MT 6222

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento vinculados ao APF cód. 99559, que deu origem 

aos presentes autos não mais interessa à persecução penal, pois já foi 

submetido à perícia pela POLITEC e as partes já tiveram vista do laudo, não 

tendo pleiteado quaisquer diligências complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Por derradeiro, verifico que até o presente momento, as defesas não 

apresentaram suas alegações finais, de modo que determino nova 

intimação dos patronos para fazê-lo no prazo legal, vindo-me após 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82860 Nr: 220-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxsuel Ramos Massão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Intimar o advogado do réu para a audiencia designada na comarca de Boa 

Vista/RR - 2ª Vara Criminal, designada para o dia 15 de março de 2018 às 

09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107548 Nr: 5226-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ferreira Beijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Por fim, como forma de readequar a pauta, redesgino a solenidade outrora 

aprazada para 17/07/2018, às 13h:30min (MT).

Intimem-se as testemunhas arrolas.

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 5222-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debrair Menezes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Por fim, como forma de readequar a pauta, redesgino a solenidade outrora 

aprazada para 17/07/2018, às 14h:00min (MT).

Intimem-se as testemunhas arrolas.

 Cientifique-se o Ministério Público e a defesa, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 179-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Por derradeiro, intimem-se o réu e as testemunhas arroladas para 

audiência designada à ref. 48

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 3059-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu de Oliveira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Ademais, intime-se novamente o patrono constituído para que apresente 

suas alegações finais e após conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 600-48.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Tuneca Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) RAMÃO WILSON JÚNIOR para 

apresentar memoriais finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 2819-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Por derradeiro, diante da não localização do acusado no endereço 

informado ao juízo e do despacho de ref. 134, decreto-lhe a revelia e, por 

conseguinte, encerro a instrução processual e determino que as partes 

sejam intimadas para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo 

de 05 dias, vindo-me após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 5534-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena ref.80, acostado aos autos em 27/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140460 Nr: 3901-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Felipe Souza Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena ref.16, acostado aos autos em 28/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127023 Nr: 6744-33.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marcondes Alves de Lima, Luciano 

Sousa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IDIRLENE NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:4090

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Ademais, verifico que inexiste no caso em tela hipótese de abolsvição 

sumária, razão pela qual mantenho os autos em gabinete para designar 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 4433-84.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Inácio da Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando SILVIO 

INÁCIO DA LUZ SILVA e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais), mediante as seguintes condições 

provisórias, a serem ratificadas em audiência admonitória:1) O 

recuperando deverá recolher-se em sua residência diariamente nos dias 

de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido entre 20h00min e 06h00min do dia seguinte. Nos finais de 

semana e feriados em que não trabalhar, o recuperando deverá 

permanecer em período integral em sua residência (de 20h00min de 

sexta-feira até 06h00min da segunda-feira);2) É proibido, após o horário 

de recolhimento, ausentar-se do local em que passará a residir – na 

residência ou no trabalho – exceto em situações devidamente justificadas 

previamente ou em situações de caso fortuito ou força maior;*A 

participação do recuperando em cultos religiosos noturnos é permitida 

mediante autorização judicial, devendo ser juntada carta da liderança 

religiosa contendo o endereço da igreja e os dias e horários do culto.3) O 

recuperando deverá trabalhar e/ou estudar, mesmo que em curso 

profissionalizante, pois o trabalho ou estudo é pressuposto do regime 

semiaberto. Deverá o reeducando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar 

em juízo o trabalho e/ou estudo, mediante os seguintes documentos: a) 

carteira de trabalho devidamente assinada pelo empregador;b) declaração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 803 de 1041



do empregador, com firma reconhecida em Cartório, devendo constar o 

endereço do local de trabalho e horário de entrada e saída do emprego;c) 

declaração original da escola ou curso em que esteja matriculado, 

devendo constar a natureza do curso e os dias e horário de entrada e 

saída das aulas.*Caso o estudo seja no período noturno, deverá o 

recuperando pedir autorização judicial prévia, juntando documentos para 

comprovação.4) Não comprovando em juízo o trabalho e/ou o estudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, será regredido ao regime mais gravoso – 

FECHADO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 121927 Nr: 4460-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessé Alves Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Ademais, verifico que no caso em tela inexiste hipótese de absolvição 

sumária, razão pela qual mantenho os autos em gabinete para designar 

audiêcia de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88457 Nr: 390-60.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kerven Vieira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Analisando com a devida acuidade os autos, verifico que após a 

concessão de anuência para transferência do presente executivo para a 

Comarca de Floresta do Araguaia/PA, a causídica do reeducando retificou 

o petitório pugnando pela alteração do juízo destinatário, isto é Comarca de 

Conceição do Araguaia/PA.

Desta feita, concedo a anuência para a remessa do processo executivo 

de pena de Antonio Kerven Vieira Moura, à comarca de Conceição do 

Araguaia/PA, onde deverá dar cumprimento ao restante de sua pena.

Oficie-se ao juízo de execuções penais da aludida Comarca, requerendo 

anuência para a remessa do PEP, instruindo o documento com cópias do 

pedido formulado pela defesa, documentos e manifestação ministerial.

Concedida a autorização, remeta-se a guia ao juízo, procedendo a 

secretaria com as baixas e anotações de estilo.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1488-51.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela i. Defesa às fls. 99/99-v, uma vez que o 

crime de roubo é processado mediante ação penal pública incondicionada 

(CP, art. 157), razão pela qual seu exercício independe de interesse 

expresso da vítima.

No mais, DEFIRO o requerimento ministerial de fl. 100, de modo que 

DETERMINO a expedição de Carta Precatória ao juízo da Comarca de 

Vilhena/RO, com o fito de proceder com a devida inquirição de Eliamar da 

Silva.

Cientifiquem-se o Ministério Público e à Defesa técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença transcrita parcialmente. 

"Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial, e 

CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 

(cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 2 de abril 2018, às 15horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON MARTINS LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente a fim de comparecer a audiência designada 

para o dia 2 de abril de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-11.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo , 

conforme Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Ao promovente para comprovar residência na Comarca, juntando 

comprovante de residência e título de eleitor.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74145 Nr: 599-21.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ana Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jálhia Ana Miranda Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:

 Vistos em correição.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 12/17, COM URGÊNCIA, 

notadamente a intimação do perito à fl. 13-v.

Sai o advogado da interditada intimado para apresentar impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 752 do CPC.

Com a vinda do laudo, diga as partes em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 1927-83.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGV, MVRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando que foi negado o efeito suspensivo vindicado com a 

interposição do recurso de agravo de instrumento, PROSSIGA no 

cumprimento da decisão de fls. 73/74v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61604 Nr: 1287-56.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronias de Sousa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 VISTO. Homologo os pedidos de desistência das testemunhas. Assim, 

vislumbra-se que fora procedida à inquirição das testemunhas arroladas 

e, também, ao interrogatório do réu, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução 

processual. Por conseguinte, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público e à Defesa para apresentarem suas alegações finais, no prazo de 

cinco (05) dias. Após, CONCLUSOS os autos para prolação de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 1434-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPdC, CCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Brescovici 

Miragres - OAB:13.047-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 426/426v.Por conseguinte, 

INTIME-SE a empresa CarMed para que, no prazo de cinco (05) dias, 

apresente nos autos o relatório de atendimento por profissional de 

fonoaudiologia no mês de novembro/2017, consignando que a 

transferência dos valores ficará condicionada a comprovação da alegada 

despesa.Com a juntada do comprovante, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para a busca de ativos financeiros nas contas bancárias do 

executado, uma vez que inexistem valores vinculados ao feito, no 

momento.Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE, desde já, quanto à resposta do 

ofício expedido às fls. 404, reiterando, se o caso.Ciência ao parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 1134-86.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da execeção acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61101 Nr: 791-27.2012.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Nunes Marras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viturino Barcelo de Carvalho, Esmerinda 

Vieirade Carvalho, Reginaldo Neves, Valmir Vieira da Carvalho, Baraldi, 

Milton Beralde, Vitor Campos Nascimento, Beralde, Adalto José Bispo 

Santana, Carlos Espinosa, Joel Péricles de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Antonio dos Santos 

Pellicioni - OAB:OAB/MT.4.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloisio da Rosa Haas - 

OAB:/MT-9.038, Éderson Umbelino Nery - OAB:16181-O/MT, Pedro 

Emilio Bartolomei - OAB:MT/12306-B

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do novo Código de Processo Civil.Por consectário lógico, TORNO 

INSUBSISTENTE a tutela de urgência anteriormente concedida.CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77265 Nr: 2112-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Júlio Junqueira Franco, Maria Emília Arruda 

Junqueira Franco, Helena Fausta Junqueira Franco, Ignacia Junqueira 

Franco Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

EDGAR ANTONIO PITON FILHO - OAB:95428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77266 Nr: 2113-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio Severino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73447 Nr: 224-20.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galdino Ramos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Pereira Ramos, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência mediação/conciliação foi agendada para o dia 

03/05/2018 ÁS 17:00 hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos-CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 1314-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenal Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico que propcedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 387, 

juntando-se a certidão de óbito , caso positivo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77912 Nr: 105-25.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA REGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Boaventura de Paula, Rodrigo 

Boaventura de Paula, Ricardo Boavntura de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiênia de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

0/04/2018, às 14:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos , para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78177 Nr: 227-38.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de divisão ajuizada por ZENAIDE ROSA DA CRUZ em 

face de MANOEL LEITE DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 

5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo 

depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial.

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça 

gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss.

Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

bem como documentos que a autora era assistida pela DPE/MT, quando 

havia núcleo nesta comarca, sendo provas hábeis à concessão do 

benefício pretendido.

 Por tais fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça.

II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.

CITE-SE o requerido, na forma do art. 576, do NCPC, assinalando-lhe o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação.

Considerando que o art. 578, do NCPC, estabelece que após a juntada da 

contestação, ou decurso do prazo para tanto, observar-se-á o 

procedimento comum, DETERMINO, desde logo, a remessa dos autos ao 

CEJUSC para designação de sessão de mediação/conciliação, 

intimando-se as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do 

ato.

Consigne-se no mandado de intimação que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de inaugural de 

autocomposição é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26632 Nr: 608-61.2009.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Município de Poxoréu - MT, Aminadalb Alves de Souza, 

Edison Luis de Oliveira, Atilio Floravanti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Alves da Costa - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Sirleia 

Strobel - OAB:5256, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDISON LUIS DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

profissão ignorado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do requerido, para comparecer em 

audiência de conciliação/instrução/julgamento, dia 03/04/2018, às 14:30 no 

edifício do Fórum local, sito a rua Euclides da Cunha, bairro santa Luzia, 

para prestar depoimento pessoal.

Despacho/Decisão: Processo nº 608-61.2009.8.11.0037 (Código 

26632)Vistos em correição.Estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento.Defiro a prova testemunhal e designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/04/2018 às 

14:30.Fixo como ponto controvertido a responsabilidade dos requeridos, 

bem como a existência de danos materiais.Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil.As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte.Consigno que, em face 

do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código 

de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual  independente de in t imação rea l i zada pe lo 

Juízo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 08 de dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24900 Nr: 205-29.2008.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdAL, Aparecida Adriana de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Renato da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA ADRIANA DE ALENCAR, 

Cpf: 51412454115, Rg: 789.791, Filiação: Maria Auxiliadora de Alencar 

Mota, data de nascimento: 24/02/1974, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), funcionária pública, Telefone (66) 9-9973-7959. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 22 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70567 Nr: 786-63.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson de Jesus Rodrigues Miranda dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON DE JESUS RODRIGUES 

MIRANDA DOS SANTOS, Rg: 19721463, Filiação: Elis Cristina Rodrigues 

Miranda dos Santos e Iranildo José dos Santos, data de nascimento: 

16/09/1991, brasileiro(a), natural de Torixoréu-MT, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu JEFERSON DE JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 16/09/1991, natural de 

Torixoréu/MT, filho de Iranildo José dos Santos e Elis Cristina Rodrigues 

Miranda, residente e domiciliado na Rua Darci Pizon, n.º 09, bairro Cohab 

Jaime Campos, no munícipio de Primavera do Leste/MT, como incurso na 

pena do artigo 155, §4º, inciso I (destruição de obstáculo), do Código 

Penal.IV - DOSIMETRIA:A pena prevista para o crime de furto qualificado é 

de reclusão 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.Analisadas as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com 

culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; o 

réu é reincidente, todavia, em atenção ao disposto na súmula 241 do 

Superior Tribunal de Justiça, deixo de valorar a referida circunstância 

nesta fase; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a 

valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo da 

prática do delito é o lucro fácil, comum ao próprio tipo penal do crime de 

furto; quanto às consequências e circunstâncias não há informações que 

levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o 

comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora 

sancionada.Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 

(dois) anos de reclusão e multa de 10 dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, ante a inexistência de dados para aferir a situação 

econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime. Encontra-se presente a circunstância 

atenuante da confissão parcial e a circunstância agravante da 

reincidência. Todavia, conforme entendimento apresentado na 

fundamentação, procedo a compensação entre ambas, permanecendo, 

assim, a pena no mínimo legal.Não concorrem causas de diminuição da 

pena e aumento de pena, de modo que torno a pena anteriormente fixada 

como definitiva.Por fim, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 

(dois) anos de reclusão e multa de 10 dias, a razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento, que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias outras 

que possam modificá-la.Considerando a pena aplicada e tendo em vista 

que o réu é reincidente, em consonância com o disposto na súmula 269 do 

Superior Tribunal de Justiça, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade em regime semiaberto.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsão do 

artigo 44 do Código Penal, em virtude de o réu ser reincidente em crime 
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doloso.Ainda, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da 

pena ante a previsão expressa no artigo 77, I, do Código Penal.Deixo de 

aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, diante 

da ausência de pedido formal para a reparação de qualquer dano.Com 

fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o início do 

cumprimento da pena será em regime semiaberto.V - DISPOSIÇÕES 

FINAIS:Isento o condenado do pagamento das custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:1.Expeça-se guia de execução penal, 

acompanhada das peças necessárias, formando o respectivo 

executivo;2.Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, 

III, da Constituição Federal;3.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal 

para fins de registro;4.Proceda-se o recolhimento da multa, conforme os 

artigos 51 do Código Penal e 686 do Código de Processo Penal.Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69456 Nr: 155-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Tewaté

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LUIZ TEWATÉ, Cpf: 02466948150, 

Rg: 19577575, Filiação: Carla Tsinotse'e'dza'ori'ao e José Tewate, data de 

nascimento: 20/06/1959, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, casado(a), 

tecnico em refrigeração, Telefone 66-9602-6280. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "... Posto isso, O MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSÉ 

LUIZ TEWATE, como incurso n o artigo 14 da lei 10.826/03, em concurso 

material (art 69, CP), com o artigo 250, inciso II, alinea "a", do Código Penal, 

devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e 

apurado o cirime - condenado com a cláusula do devido processo legal, 

ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retro citadas. 

Poxoréu, 10 de fevereiro de 2016. (as) Nayara Roman Mariano Scolfaro- 

Promotora de Justiça".

Despacho: "..,Trata-se de Ação Penal onde, em síntese, diante da 

natureza delitiva, fora(m) apreendida(s) arma(s) de fogo e/ou apetrechos 

de arma de fogo (munições, cartuchos e estojos), o(s) qual(s) se 

encontra(m) armazenado(s) no edifício deste Fórum. O Conselho Nacional 

de Justiça, diante do número de armas em depósitos judiciais, as quais 

colocam em risco a segurança dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário, 

publicou a Resolução nº 134, de 21 de junho de 2011. Almejando 

resguardar a referida resolução, a Corregedoria editou o Provimento nº 

05/2017 – CGJ, o qual dispões sobre o depósito e destinação de armas 

apreendidas.Com efeito, após o recolhimento de aproximadamente 10 mil 

armas e 30 mil munições, pela Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, 

constatou-se ainda haver a existência de armas em depósitos judiciais em 

número expressivo. Diante disso, a Corregedoria Geral de Justiça, 

determinou, através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux o 

preenchimento de formulário de castro de armas, por cada processo, no 

endereço eletrônico corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas, bem como o 

reexame da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais, de modo que a eventual manutenção deverá ser 

justificada.Trata-se de medida adotada visando à segurança das unidades 

judiciárias as quais tem se tornado alvo de furtos e roubos desses 

armamentos, eis que inexistem tropas armadas resguardando à unidade 

em tempo integral.Diante disso, considerando a consulta realizada pelo 

Setor de Depósito do Fórum solicitei a conclusão dos autos para análise 

acerca da destruição, restituição ou conservação da(s) arma(s) de fogo 

e/ou apetrechos de arma de fogo (munições, cartuchos e estojos) 

apreendida(o)(s).É a síntese do necessário.DECISO.Analisando 

atentamente os autos constato haver a apreensão de uma Arma de Fogo, 

cano longo, marca não identificada, Modelo não identificado, sem 

numeração de série, na qual foi periciada em 28/01/2016 (laudo pericial 

criminal nº 210.02.03.2016.001312-01 – fls. 70/71). POIS BEM.O artigo 1º 

da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe sobre o depósito judicial 

de armas de fogo e munições e a sua destinação preceitua que:Art. 1º As 

armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder 

Judiciário deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para 

destruição ou doação, nos termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, 

de 2003, após a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das 

partes sobre o seu resultado e eventual notificação do proprietário de 

boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição.Por sua vez, 

o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual dispõe sobre registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 

Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências, rege 

que:Art. 25.As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei.Dito isso, analisando os 

autos, verifica-se que a arma foi apreendida com o réu, o qual disse que a 

arma pertencia a FUNAI. Ainda, constata-se que o réu não foi citado da 

presente ação, eis que em local incerto e não sabido.Assim, diante deste 

contexto, julgo necessária a nomeação de advogado dativo para 

manifestar-se sob o laudo pericial realizada, antes da destruição da arma 

de fogo, para resguardar os direitos do réu porventura localizado. 

Portanto, NOMEIO o advogado, Dr. DENISVALDO APARECIDO BULHÕES - 

OAB/MT 23.863, para manifestar-se sob o laudo pericial de fls. 70/71.Por 

conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH.Intime-o para manifestar-se acerca de sua 

nomeação, bem como sobre o laudo pericial, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.Ainda, OFICIE-SE a FUNAI para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, se a arma apreendida nestes autos é de sua 

propriedade.Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem comoode 

05 (cinco) dias e nada sendo requerido ou manifestado, 

DELIBERO:Considerando já ter havido a elaboração de laudo pericial, 

considerando que o(s) objeto(s) não mais interessa(m) à causa, 

considerando não haver informações de eventual proprietário de boa-fé, 

DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do processo e remetido ao 

Comando do Exército. Advirto que a remessa de armas de fogo, 

acessórios ou munições ao Comando do Exército deverá obedecer ao 

disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- CGJ.Após, certifique-se. 

No mais, cumpra-se o despacho de fl. 89.Intimem-se. Cientifique-se. 

Cumpra-se.Poxoréu – MT, 31 de janeiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 21 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 571-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Brito de Jesus Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “VISTO. Defiro os pedidos. Tendo em vista o teor da Portaria nº. 

779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, suspendendo o atendimento 

do núcleo da Defensoria Pública desta comarca, por prazo indeterminado, 

nomeio a advogada JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE como 

defensora dativa do réu, de modo que fixo o valor de 05 (cinco) URH. 

Assim, aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 108 e 

após, façam os autos conclusos para as deliberações. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71144 Nr: 1110-53.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Nunes, João Jose Nunes, Valdir 

da Cruz Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:MT-21460/0, Paulo Renato Rodrigues Carvalho - OAB:10170, 

Thaís Dutra da Silva Carvalho - OAB:10.111

 “VISTO. Defiro o pedido de desistência da testemunha. Considerando a 

ausência injustiçada dos advogados, bem como dos réus e tendo em vista 

que as testemunhas arroladas pela defesa mudaram de endereço. 

INTIME-SE o advogado para que em 48 HORAS manifeste-se nos autos 

sob pena de REVELIA e o ENCERRAMENTO da instrução processual. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 1633-31.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelita Cavalcante de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ferreira de Souza, Edenisia Ferreira 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28097 Nr: 602-20.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinaldo Figueiredo da Costa Silva, Gerson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legaln 

apresentarem as contrarrazões aos recursos de apelação interpostos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 35-08.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CAMACHO, Regina Souza Aguiar 

Camacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64541 Nr: 947-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Pereira Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794/B, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do despacho 

derradeiro, somente nesta data, haja vista , que os defensores não 

estavam cadastrados no sistema apolo, despacho a seguir transcrito: 

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 83 e, consequentemente, DETERMINO a suspensão 

do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu/MT, 29 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63379 Nr: 63-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 63-15.2014.811.0014 (Código 63379)

VISTOS,

Considerando que já decorreu o prazo do pedido retro, intime-se a parte 

autora/exequente, para promover o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 212 Nr: 61-22.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Auto Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio F. de Oliveira, Antonio Gonçalves de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 268 , procedo a 

intimação da parte autora, para em 05 (cinco) dias , dar andamento no 

feito sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do CPC

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68842 Nr: 1590-65.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugney da Silva Rosa, Udione Barbosa Barreto, Udiley 

Barbosa Barreto, Jéssica Lorrane Barbosa Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Gomes Silva Coelho 

- OAB:30.485/GO, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721/GO

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos aujtos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Certfifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do acordo noticiado nos presentres autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17208 Nr: 791-08.2004.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gonçalves Filho, José Gomes do 

Nascimento, Geraldo Postil Pereira, Jacinto Pedro da Silva, João Muniz 

Ferreira Modesto, Pedro José Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIGUEL GONÇALVES FILHO, Rg: 

571.163, Filiação: Miguel Gonçalves da Silva e Venina Maria da Silva, data 

de nascimento: 15/01/1967, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

GOMES DO NASCIMENTO, Filiação: Antônio Pereira da Silva e Francisca 

da Conceição, data de nascimento: 10/01/1944, brasileiro(a), natural de 

Cerqueiro-CE, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

GERALDO POSTIL PEREIRA, Filiação: Santino José Pereira e Ancelmina 

Postil Pereira, data de nascimento: 04/11/1963, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, casado(a), braçal, atualmente em local incerto e não sabido 

JOÃO MUNIZ FERREIRA MODESTO, Filiação: José Muniz Ferreira e Maria 

Modesto, data de nascimento: 14/04/1967, brasileiro(a), natural de Pedra 

Preta-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

JOSÉ MENDES, Filiação: Antonio Cassiano Mendes e Maria Rosa Mendes, 

data de nascimento: 12/12/1955, brasileiro(a), natural de Bento de 

Abreu-SP, solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

MIGUEL GONÇALVES FILHO, JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, GERALDO 

POSTIL PEREIRA, JACINTO PEDRO DA SILVA, JOÃO MUNIZ FERREIRA 

MODESTO e PEDRO JOSÉ MENDES, qualificados nos autos.Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas, 

anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 24 de agosto de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28584 Nr: 1090-72.2010.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

02746952190, Rg: 1902930-6, Filiação: Juraci Alves de Souza e Josilma 

Macedo dos Santos, data de nascimento: 16/12/1987, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 66-9631.6790. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso V, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JULIANO ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em 

relação ao crime previsto no artigo 180, §3º, ambos do Código Penal. 

Outrossim, HOMOLOGO o pedido de arquivamento do Parquet de fls. 

33/34, no que tange aos delitos descritos nos artigos 155, §4º, inciso I, do 

Código Penal, e artigo 33 da Lei nº 11.343/06.Sem custas. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas, anotações e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 21 de novembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 2296-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL INÁCIO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.
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 Resumo da Inicial: O requerente desde junho de 2002, poussui a posse 

manda, pacífica e ininterrupta do lote 02 da quadra 29, na rua Paraíba nº 

99, medindo 12 metros de frente, por 50 metros de lados e 12,00 m de 

fundos, área total de 600 m2, objeto da transcrição nº 10495, livro 

3-1,fl.41, no RGI comarca de Poxoréu.A requerente efetuou construção de 

muro, com gastos de R$ 2.730,68. O requerente vem cuidando do imóvel 

com animus ddomini, id est, com caráter ad usacapionem,pagou e vem 

pagando todos os impostos.Sendo a área considerada até então 

totalmente abandonada, cuja pose nunca foi questionada por quem quer 

que seja.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Frente com a rua paraíba 12 metros, 

fundo com o lote de propriedade Benício Severino Ferreira, sendo 12m, 

objeto da matrícula nº 594, RGI desta Comarca, lado direito com lote de 

propriedade de Maria Helena Alves Vieira, objeto da matrícula 4242, lote de 

propriedade de Antônio Fonseca dos Santos, objeto da matrícula 2058, 

totalizando 50m, e lado esquerdo com lote de propriedade de mario márcio 

yanez pereira, objeto da matrícula nº 10.792, também com 50 m.

Despacho/Decisão: VISTO,Trata-se de ação de usucapião extraordinária 

ajuizada por MARIA HELENA ALVES VIEIRA em face de MANOEL INÁCIO 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA.No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial.Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss.Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

bem como a autora declarou-se como sendo assistente social, que 

confirmam a condição de hipossuficiência da autora. Por tais 

fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça.II – DAS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES.Prosseguindo, denota-se que a parte autora comprovou que 

diligenciou com vistas a localizar o atual paradeiro do requerido, 

entretanto, sem sucesso.E, no que tange às diligências judiciais com o 

mesmo desiderato, consigno a impossibilidade da consecução de tal 

mister, porquanto não informado demais dados da ré nos autos, senão 

seu próprio nome, o que, por si só, obsta aludida empreitada.Por outro 

lado, estando comprovado que a requerida encontra-se em local incerto e 

não sabido, cabível sua citação editalícia, na forma do art. 256, da nova 

Lei Adjetiva Civil.Posto isso, CITE-SE o requerido MARIA HELENA ALVES 

VIEIRA por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Em transcorrendo 

in albis o prazo da citação e permanecendo o requerido sem se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO 

o advogado Álvaro Carvalho do Santos, OAB/MT 12562, para funcionar 

nestes autos como curador especial do requerido, com fulcro no artigo 72, 

inciso II, segunda figura, do NCPC.Consequentemente, INTIME-SE o 

referido causídico para que se manifeste da honrosa nomeação, 

consignando que em caso de aceite, fica arbitrados honorários 

advocatícios na monta de 08 URH.Ainda, em respeito à Lei de Registros 

Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhec idos  com as  mesmas  adver tênc ias  ac ima 

declinadas.INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes 

Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial.Ciência, 

por cautela, ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67757 Nr: 1059-76.2015.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Rosivan 

Chaves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIVAN CHAVES DE MATOS, Cpf: 

02583027123, Rg: 1972679-1, Filiação: Rosa da Silva Lima e Divan Chaves 

da Silva, data de nascimento: 23/04/1992, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9647-4124. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 09 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 1294-82.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagno Carvalho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sudameris Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 Processo nº 1294-82.2011.811.0014 (Código 60068)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por WAGNER CARVALHO 

BRITO em face de BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Vislumbrando o processo, verifico que o requerente alegou a sucessão 

por incorporação do então banco SUDAMERIS BRASIL S/A para o banco 

SANTANDER BRASIL S/A, razão pelo qual requesta ao banco requerido o 

cumprimento da exibição de documentos, assim sendo intimado para o 

implemento do referido petitório.

Pois bem.

Ante ao pedido retro, é determinante enunciar que o requerente não 

colacionou nos autos provas cabíveis acerca da sucessão por 

incorporação dos referidos bancos.

Portanto, INTIME-SE, a parte requerida para se manifestar sobre os 

requerimentos aduzidos pela parte requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 01 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 Dl AS - 3 vezes

AUTOS N.° 1405-27.2015.811.0014 68461

ESPÉCIE: lnterdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: Jóisse Pereira Magalhães, Cpf: 

01918720169, Rg: 1487382-6 SSP MT Filiação: '.Iracema Pereira 

Magalhães, data de nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural de Barra 
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do garças-MT, solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua das Flores, N° 51, 

Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT, PARTE REQUERIDA: 

Interditado: Ismael Ribeiro Filho, Cpf: 04555859111, Rg: 1661784-3 SSP MT 

Filiação: Ismael Ribeiro e Iracema Pereira Magalhães, data de nascimento: 

20/12/1985, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), aposentado, 

Endereço: Rua das Flores, N° 51, Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: 

Poxoréu-MT, INTIMANDO(A, S): todos os interessados DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que consta 

nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, tio Código de Processo Civil, para DECRETAR a 

INTERDIÇÃO ABSOLUTA de SMAEL RIBEIRO FILHO, devidamente 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, 

declarando-o absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil e, de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe 

como sua CURADORA a Sra. JOISSE PEREIRA MAGALHÃES (irmã do 

interditando). Em observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se esta decisão 

no Registro Civil e publique-se imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local por 01 (uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 27 de janeiro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito Eu, Salustiano Cândido Pereira Filho, digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-28.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010046-28.2016.8.11.0014 VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos, conforme 

ID n.º 11147400. Diante do exposto, vislumbra-se que houve satisfação 

integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, 

expeça-se o competente alvará de liberação e levantamento em favor do 

promovente, na conta bancária indicada no ID nº 9736518 . Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 15 (quinze) dias de férias – 

Exercício/2017, da servidora ROSENI VIEIRA CAETANO - matrícula 8699, 

Gestora Administrativa III, desta Comarca.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora SILVANA ALVES DE FARIAS TARTARI, Auxiliar 

Judiciária, matrícula nº 8700, para desempenhar as funções de Gestora 

Judiciária III, por 15 (quinze) dias, no período de 05.03.2018 a 19.03.2018, 

em virtude de usufruto férias do exercício/2017 da titular: ROSENI VIEIRA 

CAETANO, matrícula nº 8699.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 05 de março de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57461 Nr: 2635-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da Carta Precatória sem cumprimento devido 

ao não recolhimento das custas para distribuição, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 2469-44.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA TIMOTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CICERO DAMIÃO DA SILVA, CICERO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls.61/62, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 2230-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, LUIZMAR CANDIDO, JULIANA DANTAS 

ADELINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RODRIGO 
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A BARROSO MATTOS - OAB:12780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 Vistos etc.

1. Em cumprimento à decisão exarada pela Desembargadora Relatora da 

Apelação nº 91183/2017 (fls. 821/821-verso-TJMT), passo à análise do 

recurso de embargos de declaração de fls. 773/776.

2. Como o referido recurso de embargos de declaração possui pedido de 

efeito modificativo à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos autores/embargados 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 773/776.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 40-70.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA HARALA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000285-98.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R F FURIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 23 de março de 2018 , às 

13:00 horas (MT).

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54483 Nr: 1265-48.2016.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 “Vistos. Considerando a certidão de fl. 193, a priori, justificando a 

ausência do advogado do requerido, redesigno audiência para o dia 22 de 

março de 2018, às 09:00 horas. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o 

requerido apresentar documento que justifique a ausência de seu patrono. 

Oficie-se a INDEA de Vila Rica para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a movimentação de gado em nome das partes a partir 23 de 

janeiro de 2010. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2614-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 Nos termos do art. 677 §3º do Código de Processo Civil, impulsiono os 

presentes autos para Citação da parte requerida, dando ainda ciência da 

Sessão de Mediação do CEJUS para o dia 6 de março de 2018, às 15:00 

horas(horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62652 Nr: 2616-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Nos termos do art. 677 §3º do Código de Processo Civil, impulsiono os 

presentes autos para Citação da parte requerida, dando ainda ciência da 

Sessão de Mediação do CEJUS para o dia 6 de março de 2018, às 15:00 

horas(horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2615-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 Nos termos do art. 677 §3º do Código de Processo Civil, impulsiono os 

presentes autos para Citação da parte requerida, dando ainda ciência da 

Sessão de Mediação do CEJUS para o dia 6 de março de 2018, às 15:00 

horas(horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 2630-06.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 Nos termos do art. 677 §3º do Código de Processo Civil, impulsiono os 

presentes autos para Citação da parte requerida, dando ainda ciência da 

Sessão de Mediação do CEJUS para o dia 6 de março de 2018, às 13:00 

horas(horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64441 Nr: 530-44.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS que IMPLANTE, o benefício de 

auxílio-doença à parte autora Adenir Maria de Oliveira, brasileira, casada, 

portadora do RG nº 2.167.058 SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 

781.930.791-91, no prazo de 10 dias, a partir da intimação desta decisão, 

até final julgamento. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente 

decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente 

a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila 

Rica/MT, 01 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 415-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49688 Nr: 722-79.2015.811.0049

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MARIA CARMO 

CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 44, "... Deixei de 

notificar Francisco José Cirino e Maria Carmo Cirino, haja vista que 

encontrei o endereço fechado...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 1551-26.2016.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, HELIO SILVA 

PARENTE, GASPAR DOMINGOS LAZARI, JUNIAS RONALDO BRAUN, 

NELSON JOSÉ VIGOLO, ALAOR RODRIGUES DA CUNHA, GILBERTO 

FLÁVIO GOELLNER, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, FLAVIO MASOTTI, ERICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, 

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora a proceder com 

URGÊNCIA o recolhimento da diligência do oficial de justiça no juizo da 

Comarca de Primavera do Leste/MT, finalidade de citação da parte 

requerida, conforme ofício de fls. 1.334.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55187 Nr: 1549-56.2016.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SILVA PARENTE, JOSE ROBERTO DI 

FRANCISCO, JUNIAS RONALDO BRAUN, ERNESTO VASQUE, CANTEIRO 

ASSESSORIA RURAL LTDA, NELSON JOSÉ VIGOLO, FLAVIO MASOTTI, 

WALTER FURLAN, ERICO PIANA PINTO PEREIRA, SERGIO CADORE, 

EDSON QUEIROZ BORBA, MARIO ZANETTA, FLAVIO BERALDO MARTINS, 

EDUARDO LUIZ ULMANN, ESPOLIO DE ALBERTO XAVIER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES 

DOS SANTOS - OAB:59659, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Páscoa Borges - 

OAB:4.776, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:11900/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:OAB/MT 7.366

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

manifestação quanto a contestação apresentada nos autos de fls. 

1.501/1.504, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56319 Nr: 2200-88.2016.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSAF, JADF, GRDF, GSDF, CAFC, MLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.
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Trata-se inventário pelo rito de arrolamento dos bens deixados pelo 

falecimento de José Dionizio de Freitas, requerido por Marli da Silva 

Amorim Freitas, Jose Antonio de Freitas, Gilson Sormani de Freitas, Mauro 

Luiz de Freitas, Geraldo Roberto de Freitas e Conceição Aparecida Freitas 

Coelho, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/85. Plano de partilha 

amigável apresentado na exordial, postulando a nomeação da 

inventariante senhora Mauro Luiz de Freitas, filho do falecido, e a 

homologação do plano de partilha.

A partilha amigável dos bens foi homologada em 25 de maio de 2017 

(decisão de fl. 88).

Com fundamento no artigo 656 do CPC, os herdeiros apresentaram pedido 

de retificação do plano de partilha amigável.

É o relato. Fundamento.

Na confluência dos artigos 657 e 658 do CPC, recebo a pedido retificação 

da partilha.

Nomeio como inventariante Mauro Luiz de Freitas, qualificado na exordial, 

filho do falecido – fls. 24/25. Expeça-se Termo.

Defiro o requerimento de transferência da Moto Honda/Biz ES, Ano 

2006/M2006, Placa KAF1523, para o herdeiro GERALDO ROBERTO DE 

FREITAS.

 Após o compromisso prestado, voltem-me conclusos para apreciação do 

disposto nos artigos 659 e 663 do NCPC, inclusive sobre a possível 

homologação de plano da partilha.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14242 Nr: 1828-57.2007.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE SOUZA SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1828-57.2007.811.0049– cód.14242.

Requerente: Selma de Souza Santos Queiroz

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que se noticiou o adimplemento 

da obrigação bem como que o levantamento dos valores com os 

respectivos depósitos na conta do advogado e da parte autora, às fls. 

106/108

É o relatório. Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento ou transação.

 Confirmado nos autos o levantamento dos valores com o respectivo 

depósito na conta do patrono da parte autora (fls. 120/121).

Os acórdãos de fls. 75/77 e fls. 103/101 transitaram em julgado, conforme 

certidão de fl. 104.

Ante o exposto, EXTINGO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a quitação também deste.

P. R. I. C.

Assim, uma vez registrado que estão preclusas as vias recursais, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12464 Nr: 2363-20.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a Ilustre Causídica Dra. Aparecida Voine 

de Souza Neri, a se manifestar no prazo legal, haja vista que o pedido 

contido na petição de fls. 158, já fora atendido anteriormente, sendo que o 

alvará de autorização referente aos honorários sucubenciais fora 

devidamente expedido e retirado nesta Secretaria pelo Dr. Alexandre 

Santana da Cunha (fls. 153), conforme termo de substabelecimento 

juntado aos presentes (fls. 156).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42626 Nr: 2349-26.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ALMEIDA DE SOUZA, EDIMAR DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Posto isso, acolhendo o parecer ministerial, julgo improcedente a ação 

penal, o que faço na forma do artigo 397, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, absolvendo os acusados ADALBERTO ALMEIDA DE SOUZA e 

EDIMAR DE MATOS.Transitando em julgado a presente decisão, 

arquivem-se os autos e procedam-se as baixas e anotações de 

estilo.Custas pelo Estado.P.R.I.C.Vila Rica, 22 de fevereiro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61101 Nr: 1737-15.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELDER CESAR LOPES NERES, PATRICIA 

APARECIDA ASSUNÇÃO DE PAULA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON JESUS DA SILVA - 

OAB:28698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DOS REIS - 

OAB:10.151

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da constestação de fls. 59/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63949 Nr: 212-61.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença

 Autos: 212-61.2018.811.0049 (código 63949)

Vistos.

Considerando que o Instituto requerido ainda não foi citado tampouco 

intimado para implantar o benefício concedido em sede de tutela 

antecipada, AGUARDE-SE a intimação do requerido a cerca da decisão, 

bem como o decurso do prazo para cumprimento da determinação de fls. 

49/50.

Após, decorrido o prazo sem a implantação do benefício, deverá a autora 

reiterar o pedido de fl. 51.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 1710-66.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 48, "... Deixei de citar 

Ronaldo Henrique de Souza...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47413 Nr: 1332-81.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 61), "... Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que o BANCO DO 

BRASIL move contra OTÁVIO MENDES DO PRADO, que não há casas na 

BR 158, no Bairro Setor Oeste, Vila Rica – MT. Por isso, fui às ruas 

paralelas à BR: à Rua 66, Setor Oeste, Vila Rica – MT, em 18/01/2018, às 

13h, porém não encontrei o número 168, falei com o Senhor Magno, 

funcionário da Zanini (n. 62), fone (66) 3554-2255; estive, também, à Rua 

67, no mesmo Bairro e dia, às 13h10, já que não encontrei o n. 168, 

dialoguei com o Senhor João Izabel da Silva, proprietário da Auto Peças 

Cristo Rei (n.163), fone (66) 3554-1582. Contudo, eles disseram não 

conhecer o Executado.

 Sendo assim, não foi possível fazer a citação".

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49270 Nr: 483-75.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PIRES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora a proceder a retirada da Carta Precatória de Citação expedida nos 

autos e tomar as providências de distribuição na Comarca de Palmeiras de 

Goiás/GO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25582 Nr: 1981-51.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU BORGES FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte executada, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 791,98 (setecentos e noventa e um reais e noventa e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 46, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 395,99 

(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 395,99 (trezentos e noventa e cinco 

reais e noventa e nove centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14837 Nr: 220-87.2008.811.0049

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR CÂNDIDO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 25.586,99 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais 

e noventa e nove centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença de fls. 241, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da 

parte requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 12.938,67 (doze 

mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 12.648,32 (doze mil seiscentos e 

quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), para recolhimento da guia 

de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62462 Nr: 2505-38.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMÓS FLORÊNCIO DE ATAÍDES, 

MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA ATAÍDES, ELIAS MOREIRA ATAÍDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 29), "...CERTIFICO, e dou 

fé, com referência ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 62462, na qual 

figuram como requerente BANCO DO BRASIL e como requerido ESPÓLIO 

DE AMÓS FLORÊNCIO DE ATAÍDES e OUTROS que no intuito de localizar o 
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Elias Moreira Ataídes me dirigi por várias vezes, em dias e horários 

diferenciados ao endereço indicado no mandado, sito, Rua 30, nº 36, 

Setor Oeste desta cidade, diligências que passo a relatar: - Dia 07/02 às 

14:45- Casa fechada; - Dia 08/02 às 7:35 – casa fechada - Dia 13/02 

Carnaval- às 17:20 horas – casa fechada - Dia 16/02 às 17:00 – casa 

fechada e por fim, no dia 20/02/2018 às 8:45 horas a casa também estava 

fechada. Esclareço ainda, que todas as vezes que ali estive, tentei entrar 

em contato pelos telefones indicados no mandado, sendo que o número do 

telefone móvel e do telefone fixo não atende as minhas chamadas. Ante 

ao exposto DEIXEI de CITAR o ELIAS MOREIRA ATAÍDES e devolvo à 

Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis. O 

referido é verdade...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62704 Nr: 2644-87.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE PÁDUA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 38), "... CERTIFICO, e dou 

fé, com referência ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 62704, na qual 

figuram como requerente BANCO DO BRASIL e como requerido ADRIANA 

DE PÁDUA MENDONÇA que no dia 19/02/2018 me diligenciei à Fazenda 

Felicidade, situada na Zona rural do município de Santa Terezinha ou seja, 

entrando na localidade denominada de “Torre”, rumo a Fazenda Porto 

Velho, percorre aproximadamente 15 km e então chega-se à referida 

propriedade e lá estando, fui informado por funcionários que Adriana é 

filha do Sr. Rui Mendonça, proprietário da Fazenda e que a mesma mora 

no estado de Goiás e que o Sr. Rui Mendonça, estava viajando, não 

sabendo informar quando o mesmo retornaria. E ante ao exposto DEIXEI de 

CITAR a ADRIANA DE PÁDUA MENDONÇA e devolvo à Segunda 

Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2625-81.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERONI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ; 

Considerando que não foi possível a realização da audiência em virtude da 

ausência do requerido, eis que não foi citado/intimado, impulsiono os autos 

para redesignar Sessão de Conciliação para o dia 15/5/2018, às 13:00 

horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados 

intimados a comparecerem neste dia e horário.

Certifico ainda, que compareceram o autor e sua procuradora, os quais 

saíram deviamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25686 Nr: 2085-43.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SIMÕES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIB ELIAS QUEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte embargada para recolher a 

diligencia do oficial de justiça para cumprimento do mandado de pagamento 

(cumprimento de sentença) nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63880 Nr: 310-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO, A. M. VELOSO & 

MATOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56918 Nr: 2471-97.2016.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NASCIMENTO TAVARES DA SILVA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCI TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro pedido retro.

Proceda a citação do executado no endereço fornecido às fls. 114.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 2811-46.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLEIDE SOARES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PAULO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DE MOURA - 

OAB:36.337/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida em fls. 

21.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47079 Nr: 1056-50.2014.811.0049

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILDE SOUSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado por um longo período de 

tempo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 1995-74.2007.811.0049

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO - OAB:7909/GO

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para apreciação do pedido de fls. 114.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 233-71.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A-ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CARLINDO TIMOTEO, NELSON 

EUGÊNIO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que até o presente momento, não houve a 

efetiva citação da parte executada, pelo que indefiro por ora, o pedido de 

fls. 46.

Intime-se a parte autora para que promova novos meios de localização da 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43150 Nr: 424-58.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ CAMARGO, ANTÔNIO JOSÉ 

CAMARGO, MARCELO CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Intime-se a executada para se manifestar quanto à petição de fls. 50 da 

parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49624 Nr: 689-89.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE VIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o prazo requerido pela autora às fls. 

42 já decorreu, pelo que, indefiro.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16466 Nr: 1826-53.2008.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

em face de Joana Tavares da Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/33.

Recebida a inicial às fls. 34/35, foi deferida a liminar de busca e 

apreensão, nomeado como fiel depositário do bem o requerente e 

determinada à citação do requerido.

 Após diversas tentativas frustrada de citação da requerida (fls. 41, fls. 

53, fls. 83, fls. 97, fls. 106) a suplicante peticionou requerendo consulta de 

endereço diverso do suplicado (fls. 109) indeferido às fls. 113.

O magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, fls. 126.

Devidamente intimado (fls. 130), quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60286 Nr: 1343-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CÉSAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R.GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que até o presente momento, não houve a 

efetiva citação da parte executada, pelo que indefiro por ora, o pedido de 

fls. 43.

Intime-se a parte autora para que promova novos meios de localização da 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 343-12.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZIN GREGORIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como as partes concordaram com o laudo pericial, HOMOLOGO-O, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos.

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

abril de 2018, às 12:00 horas.

 Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20150 Nr: 407-27.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. FERREIRA BORGES -ME, SUELI MARIA 

PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 43.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente deverá ser intimada para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 1241-54.2015.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA U. DE ASSUMPÇÃO 

MENABÓ - OAB:330.101/SP, VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:341.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 37, intime-se a parte autora para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42482 Nr: 2191-68.2012.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CREDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENE MEDEIRAOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, sendo localizado endereço diverso do contido no 

processo, proceda-se nova tentativa de citação dos requeridos.

Sendo negativa a localização de endereço, intime-se a parte exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51692 Nr: 1743-90.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DA SILVA ARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, sendo localizado endereço diverso do contido no 

processo, proceda-se nova tentativa de citação dos requeridos.

Sendo negativa a localização de endereço, intime-se a parte exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 824-38.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para apreciação do pedido de fls. 73.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18246 Nr: 1336-94.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:, FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698-PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado por um longo período de 

tempo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25707 Nr: 2107-04.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária condenatória interposta pelo Banco do Brasil 

S/A em face de João Borges da Silveira, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Conforme sentença de fls. 100, a ação foi julgada improcedente, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa.

 DECIDO.

I - Defiro o requerimento de fls. 105/106 e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

 II - Realize a Gestora as alterações e anotações necessárias.

III - Expeça-se o necessário mandado de intimação ao executado, por 

intermédio de seu advogado, constando as seguintes advertências:

- A parte executada deverá efetuar o pagamento do valor de R$ 4.224,45 

(quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e 

seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena do 

acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor 

da condenação, conforme disposto no artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil;

- Sendo o pagamento parcial, a referida multa incidirá sobre o restante do 

débito, consoante dispõe o §2º do artigo 523 do Código de Processo Civil;

- Em caso de não pagamento, serão penhorados os bens de propriedade 

do devedor suficientes para garantir o juízo da execução;

IV - Nas hipóteses de pagamento parcial ou de não pagamento do débito, 

desde já defiro a penhora online via sistema Bacenjud;

V – Sendo positiva a penhora, intimem-se as partes para se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias;

VI – Sendo negativa a penhora, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Após volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16983 Nr: 39-52.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVAINTE CRUZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

em face de Olivainte Cruz Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/23.

Recebida a inicial às fls. 26, foi deferida a liminar de busca e apreensão, 

nomeado como fiel depositário do bem o requerente e determinada à 

citação do requerido.

 Após tentativa frustrada de citação do requerido (fls. 30) o suplicante 

peticionou pela conversão do feito em ação de depósito (fls. 34/38), 

deferido às fls. 39.

 Devidamente citado às fls. 42, o requerido quedou-se inerte (fls. 44).

Às fls. 45/47 o magistrado sentenciou o feito, condenando o requerido ao 

pagamento do montante de R$ 11.527,17 (onze mil quinhentos e vinte e 

sete reais e dezessete centavos).

Intimada a se manifestar (fls. 54) acerca das infrutíferas tentativas de 

intimação do requerido (fls. 50 e fls. 53) a parte autora quedou-se inerte 

(fls. 55).

O requerente se manifestou às fls. 58/60, postulando pelo bloqueio judicial 

do requerido e nova tentativa de intimação, deferido parcialmente às fls. 

61.

O magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, fls. 74.

Devidamente intimado (fls. 77), quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13009 Nr: 615-16.2007.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para que seja realizada penhora on-line 

conforme determinado às fls. 147.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24439 Nr: 1394-29.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - ME, MARCELO 

SAMPAIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, Francisco Marcos de Araujo - OAB:OAB 2359/RN

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu um longo período de 

tempo desde a última atualização da dívida.

 Posto isso, determino a intimação da parte requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o valor atualizado.

Após volvam-me conclusos, para apreciação do pedido de fls. 188/192.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55134 Nr: 1516-66.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONFIM PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17.569-A/MT, LETÁCIO VARGAS LEITE - OAB:19502/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 1516-66.2016.811.0049 - Código: 55134

Requerente: BONFIM PEREIRA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

DEFIRO a desistência do Recurso de Apelação interposto às fls. 50/52.

Como as partes concordaram com a atualização dos valores atrasados de 

acordo com o art. 1º da lei 9494/97, HOMOLOGO o acordo, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos.

Considerando o lapso temporal, a r. sentença transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intime-se a INSS para manifestar-se quanto a aceitação da parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58924 Nr: 640-77.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que até o presente momento, não houve a 

efetiva citação da parte executada, pelo que indefiro por ora, o pedido de 

fls. 29.

Tendo em vista não ter a parte esgotada seus meios de busca, intime-a 

para que promova novos meios de localização da requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60303 Nr: 1347-45.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME, DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:12.488-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação anulação de ato jurídico com pedido de tutela antecipada 

interposta por Rafael Galvan em face de Sociedade Agropecuária Soape e 

Dráuzio Antonio Medeiros, todos devidamente qualificados nos autos.

Determinou-se a intimação do requerente para que no prazo de 15 

(quinze) emendar a inicial retificando o valor da causa e complementa-se 

as custas processuais ou demostra-se sua carência financeira.

Devidamente intimado (fls. 87) a parte quedou-se inerte (fls. 88).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que este não é contemplado pela assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual, fora determinado o complemento das custas e 

taxas judiciárias.

Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

cancelamento da distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42913 Nr: 183-84.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CHAVIER DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se ação de busca e apreensão em alienação fiduciaria proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos s/a em face de Divino Chavier de 

Oliveira.

Realizaram-se tentativa de citação da parte executada, tendo restado 

infrutífera, conforme fls. 32.

A exequente requer, às fls. 45, o auxílio deste juízo para realização de 

busca do endereço do requerido nos sistemas informatizados Bacenjud/ 

Infojud/ Renajud.

É o relatório.

DECIDO.

Defiro pedido de fls. 45 de busca pelo sistema eletrônico Bacenjud, 

quando aos demais pedidos indefiro por ora, eis que indisponíveis.

Com as juntadas das informações, proceda-se a citação do executado, 

caso seja informado endereço diverso daqueles já mencionados nos 

autos.

Em caso de respostas negativas, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62037 Nr: 2272-41.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBERTO JOSÉ GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2272-41.2017.811.0049 - (código 62037)

Requerente: NORBERTO JOSÉ GUERRA

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 
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ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2018, às 17:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 2496-76.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 2496-76.2017.811.0049 - (código 62452)

Requerente: VALDEMAR ROSA DOS SANTOS

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

maio de 2018, às 17:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59054 Nr: 720-41.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 761-08.2017.811.0049 - (código 59054)

Requerente: SEBASTIÃO DOS SANTOS SOARES

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

maio de 2018, às 17:30 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62446 Nr: 2490-69.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 2490-69.2017.811.0049 - (código 62446)

Requerente: EVALDO HERMANN

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.
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 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

maio de 2018, às 13:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62444 Nr: 2488-02.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEZERINO DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 2488-02.2017.811.0049 - (código 62444)

Requerente: SEZERINO DE SOUZA MACHADO

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

maio de 2018, às 12:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 1384-72.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto à prova pericial, considerando inexistir profissional habilitado 

neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado com cópias 

da inicial e contestação do presente feito, devendo o perito responder aos 

quesitos apresentados pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 

(trinta) dias a contar da data da perícia. Com a vinda, INTIMEM-SE as 

partes, para que compareçam no DIA, HORA E LOCAL AGENDADOS. Com 

a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação. 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.Advirto que cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, 

hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos 

em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação. É facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento, contudo deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º 

a 3º, do CPC.Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação 

judicial somente nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei. 

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.Após a ciência das partes da 

juntada do laudo pericial, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para designação de audiência. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 01 de 

março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61232 Nr: 1814-24.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 1814-24.2017.811.0049 - (código 61232)

Requerente: LOURIVAL ALVES BEZERRA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

junho de 2018, às 12:30 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 2645-72.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2645-72.2017.811.0049 - (código 62707)

Requerente: DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

junho de 2018, às 15:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60393 Nr: 1385-57.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto à prova pericial, considerando inexistir profissional habilitado 

neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado com cópias 

da inicial e contestação do presente feito, devendo o perito responder aos 

quesitos apresentados pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 

(trinta) dias a contar da data da perícia. Com a vinda, INTIMEM-SE as 

partes, para que compareçam no DIA, HORA E LOCAL AGENDADOS. Com 

a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação. 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.Advirto que cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, 

hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos 

em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação. É facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento, contudo deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º 

a 3º, do CPC.Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação 

judicial somente nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei. 

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.Após a ciência das partes da 

juntada do laudo pericial, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para designação de audiência. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 01 de 

março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 2491-54.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 2491-54.2017.811.0049 - (código 62447)

Requerente: ALVINA PEREIRA DE AZEVEDO

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

maio de 2018, às 16:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53612 Nr: 851-50.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA SILVA DE BARROS - 

OAB:40.536/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pensão Por Morte Rural

Autos: 851-50.2016.811.0049 - (Código 53612)

Requerente: ADIR BARBOSA DE OLIVEIRA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades; c) a qualidade de segurado 

especial do “de cujus” e d) a dependência econômica da autora em 

relação ao “de cujus”.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2018, às 16:00 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 1868-87.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto à prova pericial, considerando inexistir profissional habilitado 

neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado com cópias 

da inicial e contestação do presente feito, devendo o perito responder aos 

quesitos apresentados pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 

(trinta) dias a contar da data da perícia. Com a vinda, INTIMEM-SE as 

partes, para que compareçam no DIA, HORA E LOCAL AGENDADOS. Com 

a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação. 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.Advirto que cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, 

hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos 

em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação. É facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento, contudo deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º 

a 3º, do CPC.Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação 

judicial somente nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei. 

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.Após a ciência das partes da 

juntada do laudo pericial, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para designação de audiência. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 01 de 

março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 2494-09.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON DOMICIANO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 2494-09.2017.811.0049 - (código 62450)

Requerente: ILSON DOMINICIANO SOBRINHO

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

maio de 2018, às 12:00 horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando às partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62711 Nr: 2649-12.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DE JESUS OLIVEIRA, OVIDIO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 825 de 1041



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação juntada aos autos (fls. 

47/60).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 43-74.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação juntada aos autos (fls. 

54/59).

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49769 Nr: 1970-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE MAIA NATAL - 

OAB:346800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Ante ao petitório apresentado pela parte requerida à ref. 39, em que 

postula pela nulidade do procedimento de coleta das amostras de algodão 

objeto da presente, intime-se a parte autora para que se manifeste 

impreterivelmente no prazo de 05 (cinco) dias, após conclusos com 

urgência.

Após, imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33383 Nr: 1777-78.2013.811.0035

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, 

Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e à vista do mais que há nos autos, JULGO PROCEDENTE 

O PLEITO, deferindo a habilitação de crédito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, e 642 do Código de Processo Civil, em favor de ESPÓLIO DE 

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA, nos autos do inventário dos bens 

deixados por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA, determinando o arrolamento 

da dívida nos autos principais, bem como que o inventariante CEZALPINO 

MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, promova a reserva de bens suficientes para o 

pagamento do credor. Condeno o espólio nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que ora arbitro em 

10% sobre o valor do crédito habilitado, nos termos do artigo 85, §§2º e 

8º, do Código de Processo Civil. P.R.I.CAlto Garças/MT, 05 de fevereiro de 

2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30443 Nr: 317-90.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - América Latina Logística Malha Norte 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido da Silva Dinamarco - 

OAB:102090, Maurício Giannico - OAB:OAB-SP172.514

 Código nº: 30443

SENTENÇA.

Vistos etc. Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de fazer com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por Município de Alto Garças - MT 

em face de ALL - América Latina Logística Malha Norte S/A, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente às fls. 308/310, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 308/310, 

faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 1031-79.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Leobert Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Èrica Pinto de Arruda - OAB:5.635

 Isto posto, com fundamento no art. 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal Brasileira, art. 944 e seguintes do Código Civil JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora e DECLARO a 

inexistência do débito referente a fatura do mês de referência 05/2014, no 

valor de R$ 636,53 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três 

centavos), vencida em 09/06/2014, e por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do NCPC.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas no 

desembolso, mais honorários advocatícios que fixo no valor de 10 % 

calculados sobre o valor da condenação, nos termos do a § 2º do art. 85 

do CPC.Com o trânsito em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.CAlto Garças/MT, 27 de fevereiro de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Considerando a informação da DPE, procedi com o cadastro do advogado 

Renan Araújo G. Martins no pólo passivo destes autos. Nos termos da 

CNGC, IMPULSIONO-O ao mencionado advogado para apresentação das 

alegações finais, no prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6789 Nr: 482-50.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, 

Anselmo Schneider, Ivone Kelpinski Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137, 

Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 6789

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A em desfavor de SINARA DE 

LOURDES ZANON KLASENER E OUTROS, todos qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, às fls. 144 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e pelo requerente. Sem honorários.

P.R. I.C.

Alto Garças/MT, 26 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10231 Nr: 843-96.2008.811.0035

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 10231

SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação cautelar de arrolamento de bens proposta por Gilson 

Antônio Jacob em face de Nilcirlene Cruz, todos devidamente qualificados 

nos autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, às fls.105/106 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

No mais, proceda-se com a baixa da averbação da presente junto a 

matricula n°1.883 do RGI local.

Custas pelo Autor. Sem honorários.

P.R. I.C.

Alto Garças/MT, 28 de Fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14522 Nr: 557-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES 

MARTINS - OAB:7062

 Diante do exposto, em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.No mais, com 

relação à AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face do Sr. 

Roland Trentini, DETERMINO o prosseguimento do feito.Desse modo, digam 

as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e a 

necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.Após, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Alto Garças/MT, 07 de 

fevereiro de 2018.LENER LEOPOLDO COELHO DA SILVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2773 Nr: 524-07.2003.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Soares de Souza, Ellen Regina Camargo 

Luzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Primeiramente, proceda-se à escrivania com a alteração da capa dos 

autos para cumprimento de sentença.

Defiro o pedido Ministerial de fl. 1028 (vol. VI). Todavia, verificando que o 

último cálculo apresentado do débito, encontra-se defasado (fls. 645 e 

seguintes – vol. IV) condiciono o deferimento à apresentação pelo 

exequente, do cálculo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de arquivamento.

Após apresentação da memória do cálculo atualizada, intimem-se os 

requeridos para que no prazo de 15 (quinze) dias realizem o pagamento 

do débito, sob pena de aplicação de multa no valor de 10%, e expedição 

de mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 1º e seguintes 

do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças, 27 de Junho de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46277 Nr: 181-20.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 DECISÃO/OFÍCIO Nº 506/18/MANDADO.

Vistos etc.

 Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Criminal interposto pelo 

reeducando FÁBIO CARVALHO MARTINS em face da decisão de ref. 107, 

em que fora indeferido o pedido de progressão de regime de cumprimento 

de pena em favor do reeducando.
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Em síntese alega o agravante que o fato utilizado para indeferimento da 

progressão, fora o mesmo fato gerador da regressão, sendo portanto, 

anterior ao novo período de cumprimento de pena, ou seja, o mesmo fato 

foi utilizado duas vezes em prejuízo do recorrente, na primeira vez para 

regredi-lo de regime e a segunda, após o transcurso de um ano, para 

negar o direito à progressão.

 Contrarrazões apresentadas pelo MPE à ref. 133, em que o ente 

ministerial se manifestou pelo acolhimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do recurso à ref. 125 dos 

autos, recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo réu, com 

supedâneo no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nos termos do art. 589 do CPP, reapreciando o decisum objurgado de ref. 

107 dos autos verifico que o recurso interposto merece acolhimento. 

Vejamos.

De fato, verifica-se que a prisão nos autos de cód. 40227 oriundo da 

Comarca de Alto Taquari/MT fora utilizado em prejuízo do reeducando por 

duas vezes, sendo a primeira para regredí-lo de regime, e a segunda para 

lhe negar direito à progressão de regime.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de Agravo em Execução, e no mérito 

DOU-LHE PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão de ref. 107, em 

que fora negado a progressão de regime ao reeducando.

Assim, ante a possibilidade de progressão de regime do reeducando, 

DESIGNO audiência admonitória para a data de 07/03/2018 às 08h:50min.

Intime-se o reeducando, MPE e defesa.

Serve a presente como ofício e mandado no que couber.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 668-52.2013.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO JULIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos monitórios, por sua 

manifesta intempestividade.Proceda à intimação da parte executada para 

pagar o crédito pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

523 do CPC.Traga a parte exequente o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 524, do 

mesmo Codex. Caso o executado não efetue o pagamento do valor no 

prazo acima indicado o montante da condenação será acrescida de multa 

e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento). Dicção 

do art. 523, § 1.º, do NCPC.Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 12 de maio de 

2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 918-51.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES JÚNIOR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Autos n.º 918-51.2014.811.0092 – Cód. 33187.

Vistos etc.

 Intime-se a parte apelada para, em 15 dias, apresentar contrarrazões.

 Após, cumpridas as formalidades legais, com fulcro no art. 1.010, § 3.º, 

do CPC/2015, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de cinco dias, com as nossas saudações.

 Expeça-se o necessário.

 Alto Taquari-MT, 09 de novembro de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31934 Nr: 1366-58.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agopecuaria do Vale do 

Araguaia Ltda -COMIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Berigo Carvalho - 

OAB:24.655/GO

 Autos nº1366-58.2013.811.0092 – Cód. 31934

Exequente: Município de Alto Taquari-MT

Executado: COMIVA

Vistos etc.

MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT propôs ação de execução fiscal contra 

COMIVA objetivando a cobrança de R$ 76.991,72 (setenta e seis mil 

novecentos e noventa e um reais setenta e dois centavos).

À fl. 78 o exequente pugnou pela extinção da execução pelo pagamento.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com a quitação do débito, conforme comprova a petição de fl. 78, mister a 

extinção da presente ação, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil/15 que prevê.

“Art. 924 do Código de Processo Civil Brasileiro/15

 extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita.

 Art. 156 (CTN) - Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;”

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil/15, bem como o artigo 156 do Código Tributário Nacional, julgo extinto 

o processo com julgamento de mérito, uma vez satisfeita à dívida pelo 

devedor, sendo indevidas custas processuais e honorárias advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Taquari - MT, 13 de janeiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30841 Nr: 339-40.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Aparecido da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT

 Cód. 30841

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor do réu CARLOS ALBERTO 

APARECIDO DA CRUZ.

Em audiência preliminar foi proposta a suspensão condicional do processo 

(fls. 82/82, Vº), foram estabelecidas condições ao réu, as quais foram 

integralmente cumpridas.

 O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade 

do réu ante ao cumprimento das condições impostas (fls. 103).

 É o relatório
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DECIDO.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a 

punibilidade imposta ao réu, em decorrência do cumprimento das 

condições impostas, uma vez que restou comprovado nos autos.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do réu CARLOS 

ALBERTO APARECIDO DA CRUZ, em decorrência do integral cumprimento 

das condições, nos termos do artigo 89, §5º da Lei 9.099/95.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre qual Entidade será 

beneficiada pelos valores depositados pelo réu na conta específica para 

recebimento de transações penais.

 P.I.

 Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21264 Nr: 74-09.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCnPMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 21264

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Fundos PCG 

Brasil/SA, em face de Valdivino Pereira da Silva, todos qualificados nos 

autos.

Às (fls.71), a parte autora peticionou requerendo a desistência da ação.

Desta forma, foi determinada a intimação da parte ré para manifestar-se 

sobre o pedido, quedando-se inerte.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do réu revel.

P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20516 Nr: 660-80.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ÉRICA ALESSANDRA DE SOUZA LOPES, Camille Beatriz 

Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 20516

SENTENÇA

Homologo a desistência da ação manifestada a fl. 100, motivo pelo qual 

resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

 Sem custas nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33325 Nr: 1029-35.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661-MT, Washington Faria Siqueira - OAB:1807 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33325

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO ITAUCARD 

S.A, em face de Rogerio Costa Silva, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 51, o Requerente requereu a desistência do presente feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, bem como a 

baixa definitiva e remessa dos autos ao arquivo.

Requereu ainda, a liberação da restrição via sistema RENAJUD, do veículo 

bem como a imediata devolução do mandado.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Determino, caso o mandado de busca e apreensão esteja em poder do Sr. 

Oficial de Justiça, seja o mesmo cientificado da desistência da presente 

ação.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois não 

houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32502 Nr: 375-48.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Ivestimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados NPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionei Bergamin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 32502

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL, em 

face de CLAUDIONEI BERGAMIN, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 58 o Requerente informou a composição amigável entabulada 

pelas partes, requerendo a baixa definitiva do presente feito, bem como a 

liberação da restrição via sistema RENAJUD.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Determino o levantamento de qualquer bloqueio ou restrição judicial 

imputada sobre o veículo objeto da presente ação.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois não 

houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22013 Nr: 825-93.2011.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Perreira da Silva Souza, João Alan Kardec Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22013

SENTENÇA

Olga Pereira da Silva Souza e João Allan Kardec Souza ajuizaram Ação 

Cautelar de Arresto em face de Marcia da Silva Souza, alegando que são 

credores da ré na quantia líquida de R$ 7.605,29, em virtude de 

inadimplemento de contrato de aluguel de imóvel comercial destinado a 

uma padaria de propriedade da ré.

Alegaram ainda que a ré retirou do imóvel todos os equipamentos da 

empresa e mudou-se para a cidade de Sorriso, possuindo o intuito de 

desfazer-se dos bens. Entendem que tal fato coloca em risco o direito de 

recebimento do crédito.

 Requereram a concessão da liminar para que sejam arrestados os 

equipamentos que guarneciam o estabelecimento comercial da ré.

 A inicial veio instruída com documentos.

Liminar indeferida. (fls. 28)

Citação da ré por edital, sem apresentação de contestação. (fl. 42-44)

Os autores requereram o julgamento antecipado do feito. (fls. 46)

É o relatório.

 Decido.

De acordo com o CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo que a de natureza cautelar 

pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito (Arts. 300 e 301). A mesma 

sistemática era aplicada na vigência do código anterior.

 In casu, entendo que os requisitos para a concessão da cautelar não 

foram preenchidos.

Isso porque, conforme já afirmado por ocasião do indeferimento da liminar, 

a simples apresentação do contrato de locação comprova apenas a 

relação jurídica existente entre as partes, mas não demonstra 

efetivamente a mora, o que impede o deferimento de medida drástica na 

esfera patrimonial do devedor.

Além disso, não há nos autos descrição ou documento especificando 

quais seriam os bens pertencentes a ré objeto da medida, o que 

impossibilitaria o seu efetivo cumprimento.

 Conforme foi dito na própria inicial, o imóvel locado para instalação da 

padaria foi desocupado. Neste caso, seria necessária a individualização 

dos bens para evitar apreensões indevidas sobre coisas que não 

pertenciam ao estabelecimento (padaria). Até porque, no pedido, há 

indicação da residência da sogra da ré como provável endereço de 

localização dos bens.

 Destarte, ausentes os requisitos legais, impõe-se a improcedência do 

pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores no pagamento das despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.

Sem honorários, ante a ausência de contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22081 Nr: 893-43.2011.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cargill S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Romeo Kohlrausch, 

Helber Henrique Irgang, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela 

Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, LÍLIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Cód. nº 22081

DESPACHO

1) Atendendo o pedido de fls.762-verso, designo audiência de conciliação 

para o dia 08/05/2018, às 13h15min. (HORÁRIO MT).

2) Intimem-se as partes.

 Alto Taquari/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 2992-73.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flites Alberto Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Código nº 45045 DECISÃO O acusado Flites Alberto Barbosa da Silva 

formulou pedido de revogação de decretação da prisão preventiva. O 

Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito. É o relatório. 

Decido.ANTE O EXPOSTO, com o parecer, indefiro o pedido e mantenho 

decretada a prisão preventiva do acusado FLITES ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Alto Taquari/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21903 Nr: 715-94.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A/MS, José Martins - OAB:84.314/SP, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 21903

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 67/70, vº, para admissão do FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG 

BRASIL MULTICARTEIRA no polo ativo da lide, vez que já foi juntado aos 

autos o Termo de Cessão de Crédito mencionado.

Após, intime-se as partes da sentença de fls. 66/66, vº.

Não sendo nada requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Alto Taquari-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 724-51.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Oliveira Batista - 

OAB:342.428 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código 32976

SENTENÇA

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

reconhecer a existência e dissolução da união estável entre as partes no 

período de julho de 2005 a 2/8/2013.
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Cada parte fica com 50% (cinquenta por cento) do imóvel determinado 

pelo Lote 08 da Quadra 50, com área de 450 m², localizado no Parque 

Taquari, nesta cidade, descrito as fls. 06 e 61, incluindo-se na partilha a 

residência edificada sobre o bem.

As partes ficam responsáveis pelas dívidas contraídas pelo réu perante a 

Serralheria Santos, no valor de R$ 2.900,00, referente à instalação de 

portões e grades (fl. 35), e perante a Tadeu Mrozinski – ME, no valor de 

R$ 800,00, referente à materiais de construção para a casa (fl. 36), além 

da dívida de IPTU referente ao imóvel acima partilhado, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Condeno o réu no pagamento de aluguel à autora no valor mensal de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido a partir de 2/8/2013, 

perdurando a obrigação enquanto permanecer usufruindo com 

exclusividade do bem de propriedade comum das partes. A dívida pretérita 

deverá ser atualizada monetariamente pelos índices do INPC, e acrescida 

de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir de 2/8/2013.

Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas necessárias.

P.I

Alto Taquari/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 169-44.2008.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro André da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT

 Código n° 16993

SENTENÇA

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente os pedidos. Fica resolvido o mérito 

da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 3006-57.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO PEQUENO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 08, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 147-10.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30676

DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 2 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42315 Nr: 1298-69.2017.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor da carta precatória acostada aos autos às na Ref. 28, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 352-34.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNEIDER MILENE SILVA MORAIS 

- OAB:44979/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17148 Nr: 291-57.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVSG, KASG, ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 17148

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por Felipe Valteir 

Subtil Gonzaga e Kayre Antonio Subtil Gonzaga, representada por sua 

genitora Eny Subtil Gonzaga em face de Gilson Catarino Gonzaga, ambos 

devidamente qualificados.

 Pois bem, às fls. 55 foi determinado a intimação da parte autora, 

pessoalmente, para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção, 
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contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 59.

O Ministério Público às fls. 61 manifestou-se favorável a extinção do feito.

 É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, patente o desinteresse com o andamento do feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, II, do NCPC.

 Sem custas finais e sem honorários, pois não houve apresentação de 

resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33043 Nr: 787-76.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Freitas Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Cód. nº 33043

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização por negativação indevida proposta por 

THIAGO FREITAS SOUZA, em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar sobre a contestação de fls. 

20/52, vº, contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 54.

 Às fls.55, foi determinado a intimação pessoal do requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

feito.

Em certidão de fls.59 foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pela autora mesmo intimado.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a obrigação tendo 

em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33373 Nr: 1063-10.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Helena Souza Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 33373

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização por negativação indevida proposta por 

LUZIA HELENA SOUZA RESENDE, em face do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar sobre a contestação de fls. 

21/5247, vº, contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de fls. 52.

 Às fls.53, foi determinado a intimação pessoal do requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

feito.

Em certidão de fls. 58 foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pela autora mesmo intimada.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a obrigação tendo 

em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 1218-47.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, Silvio José 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izauda Maria Santos Martins, Erney 

Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3.981-MT, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 31662

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 17 

de abril de 2018 às 12:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16512 Nr: 853-03.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 
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OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 16512

Despacho

Diante da manifestação de fl. 102, requerendo a expedição do RPV em 

favor da autora, renunciando aos valores que excederem o limite para sua 

emissão, determino:

 I) Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição da requisição de pequeno valor – RPV.

II) Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

III) Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22571 Nr: 287-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCAG, RAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22571

DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi parcialmente positivo, porém, os 

valores bloqueados foram considerados irrisórios em relação ao crédito 

executado, sendo então determinado o desbloqueio, nos termos do art. 

836 do CPC, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19079 Nr: 1505-83.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 19079

Despacho

Diante do pedido de fls.89/92, vº, intimem-se as partes para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestarem.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 2052-11.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, JDBCdO, VSdO, JASdO, MdOC, MASdO, 

MSdOG, MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da Silva - OAB:7603-B/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hélber de Oliveira 

Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira Freitas - OAB:MS - 

9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira 

- OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de Miranda - OAB:18.969 MS, 

Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MT, Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049-MT, Ney Gomes de Castro - OAB:22.381/GO, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de 

Mello - OAB:5124/MS, Paula Fernanda Matos Onghero - OAB:19358, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Roberto 

Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Cód. n° 13103

CHAMO O FEITO A ORDEM

Verifica-se que o presente feito tramita neste juízo desde 10/01/2005, 

sendo que até a presente data, apesar do feito versar sobre direito 

disponível e as partes serem maiores e capazes não chegaram a uma 

solução consensual para o deslinde da lide.

O feito vem se arrastando de forma tumultuada, com diversos pedidos 

meramente protelatórios, chegando à medida extrema deste juízo nos 

autos apensos, cód. nº 30798 nomear inventariante dativo ao espólio.

Sendo que o inventariante dativo apresentou Formal de Partilha, quitou 

todos os impostos referentes ao espólio, tendo apresentado plano 

coerente e racional de divisão dos quinhões, bem como prestou todos os 

esclarecimentos levantados pelos herdeiros.

Ademais, deferir qualquer disponibilização de valores ou outra medida que 

vise beneficiar algum herdeiro, neste momento, iria prejudicar e tumultuaria 

ainda mais o já moroso andamento do feito, ressalto, que tal morosidade 

se deve exclusivamente aos próprios herdeiros.

Desta forma:

I-) Acato a justificativa apresentada pelo inventariante as (fls.2484/2532);

II-) Indefiro os pedidos constantes as (fls.2533/2568) por serem 

meramente protelatórias;

III-) Indefiro o pedido de (fls.2570) tendo em vista o sigilo dos autos;

IV-) Homologo o Formal de Partilha apresentado pelo inventariante judicial;

V-) Efetue-se busca na conta única a fim de localizar valores depositados 

em favor do espólio;

VI-) Designo audiência para o sorteio das áreas para o dia 24/04/2018 às 

13h00min. (HORÁRIO MT).

Intimem-se as partes apenas por meio de seus patronos via DJE, bem 

como o inventariante judicial.

 Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18790 Nr: 731-19.2009.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Luiz do Nascimento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi kawasaki - 

OAB:17555, Luiz Fernando da Silva Paludo - OAB:214.045, Neuri Luiz 

Pigatto Filho - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Cód. 18790

Despacho

Defiro o pedido de fls. 143/158.

Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora o 

advogado peticionante.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem no prosseguimento do feito.

Não sendo nada requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20390 Nr: 535-15.2010.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Luiz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:OAB/MT 17.555-A

 Cód. 20390

Despacho

Defiro os pedidos de fls. 164/179.

Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora o 

advogado peticionante.

Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar ao pedido de fls. 160.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19390 Nr: 801-36.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Calzolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGLIESSI - OAB:49.226 

- RS, Erocy Bianchi Marchisio Neto - OAB:68.856 - RS, LENITA 

TEREZINHA WERNER GIORDANI - OAB:GO -24.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código 19390

DESPACHO

Indefiro o pedido de expedição de ofício para cancelamento da averbação 

premonitória junto ao CRI de Colíder/MT, formulado a fl. 204, por se tratar 

de atribuição do exequente, nos termos do art. 828 do CPC.

Retornem os autos ao arquivo provisório, até o prazo estipulado para 

cumprimento do acordo.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30798 Nr: 295-21.2013.811.0092

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDBCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT, ACdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 Código nº 30798

Desentranhem-se os documentos de (fls.173/205) e proceda-se a juntada 

destes nos autos apensos cód. nº 13103.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de (fls.156/160), 

desapense-se e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código 16088

DESPACHO

Considerando que as Leis nº 13.340/16 e 13.365/17 determinaram a 

suspensão da execução até o dia 29/12/2017, fica prejudicado o pedido 

de fl. 130.

 Intime-se o leiloeiro nomeado a fl. 116 para designação de novas datas 

para realização da hasta pública.

 Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21265 Nr: 75-91.2011.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21265

Despacho

Defiro o pedido de fls. 45, DETERMINO:

1) Expedição do mandado de intimação pessoal da parte exequente, para 

trazer aos autos o endereço atualizado do requerido.

Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43948 Nr: 2247-93.2017.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDMR, DRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 43948

Sania Duarte de Morais Ribeiro e Daniel Ribeiro Leite ajuizaram Ação de 

Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visita.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (fls. 
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39).

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

expeça-se o competente mandado para o Cartório de Registro Civil 

competente para a averbação do divórcio no Registro Civil de Casamento, 

com cópia da presente sentença, observado as benesses da Justiça 

Gratuita concedida a requerente.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

P.I

Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31232 Nr: 753-38.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireny Tolentino Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 31232

Sentença.

Indefiro o pedido de fls. 53, tendo em vista que o advogado peticionante 

não tem poderes constituídos nos autos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD 

S/A em face de IRENY TOLENTINO OLIVEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 51, foi determinado a intimação pessoal do 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Conforme certidão de fls. 56, vº e 61, a parte requerente foi devidamente 

intimada, porém não houve até o momento manifestação, conforme 

certidão de fls. 63.

É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte exequente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada (fls. 

56, vº e 61), mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte exequente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ante o Exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Sem custas iniciais, tendo em vista que já foram recolhidas no início.

Sem honorários advocatícios, pois não houve contestação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 523-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemar da Fonseca, Ida Rosa Penasso Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, Zaira 

de Oliveira, Timotheo Cruciol, Julia Amoroso Cruciol, Thimoteo Carvalho de 

Oliveira, Rossiley Elias Pereira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico de Souza - OAB:8030

 Cód. 22808

Despacho

Em consulta ao Sistema Apolo foi constatada pendência de Juntada: 

Contestação protocolado em: 19/02/2018 às 15:37:24 pelo PEA sob nº 

46259.

Assim, devolvo os presentes autos à Secretaria para que seja 

providenciada a referida juntada.

Após, venham conclusos novamente para apreciação.

 Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 722-81.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdL, RdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32974

SENTENÇA

ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para declarar que o 

autor Daniel de Lima é filho do réu Fernando Paulo Siarduollo Garutti, 

passando a chamar-se Daniel de Lima Garutti, bem como 

acrescentando-se em seu Assento de Nascimento o nome dos avós 

paternos.

 Condeno o réu ao pagamento de pensão alimentícia ao autor no valor 

mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo, a partir da citação, a ser 

paga até o dia 10 (dez) do mês a vencer, mediante depósito na conta 

bancária da representante legal, ou diretamente à ela.

 Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno o réu no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Diante da nomeação de fl. 08, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta comarca, arbitro honorários em favor do advogado do autor no valor 

equivalente a 3 (três) URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação do reconhecimento da paternidade junto ao Assento 

de Nascimento do autor.

 Em seguida, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33091 Nr: 834-50.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Francisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Energ. De Mato Grosso do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4899/MS

 Código 33091

SENTENÇA

Nilson Francisco Nunes ajuizou Ação de Indenização em face de Empresa 
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Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL, alegando que teve seus 

créditos suspensos por uma negativação indevida, em 10/09/2013, no 

valor de R$ 27,58, sendo que não possui nenhum débito em aberto com o 

réu.

Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré no 

pagamento de danos morais.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a ré apresentou contestação, alegando que o autor foi titular da 

unidade consumidora nº 14579219, no município de Paranaíba/MS, tendo o 

ramal permanecido ativo até o mês de março de 2014, o que motivou a 

cobrança.

 Devidamente intimado, o autor deixou de impugnar a contestação, bem 

como não requereu a produção de outras provas.

É o relatório.

 Decido.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

In casu, o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações. Aliás, 

mesmo devidamente intimado, deixou de impugnar a contestação e de 

requerer a produção de outras provas.

A ré, por sua vez, argumentou e comprovou que o autor foi titular da 

unidade consumidora nº 14579219, no município de Paranaíba/MS, tendo o 

ramal permanecido ativo até o mês de março de 2014, o que motivou a 

cobrança e negativação do seu nome.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 754-86.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneilto Gonçalves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados P. Serra Gaúcha- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 33009

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Oneilto Gonçalves de 

Castro em face de Banco Sicredi, todos qualificados nos autos.

Às (fls. 29), foi expedido mandado no endereço da parte autora para 

intimá-la, no prazo de 5 (cinco) dias, a dar andamento ao feito, porém, não 

foi localizada.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data. Em relação à intimação, esclareço que 

aplica-se ao caso o teor do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.

Sem honorários, ante a ausência de resposta.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32765 Nr: 536-58.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Soardi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Código 32765

SENTENÇA

Fernanda Soardi de Oliveira ajuizou Ação de Indenização em face de 

Banco Bradesco S/A, alegando que teve seus créditos suspensos por 

uma negativação indevida, em 15/10/2012, no valor de R$ 582,73, sendo 

que não possui nenhum débito em aberto com o réu.

Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré no 

pagamento de danos morais.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando que a parte autora 

contratou empréstimo pessoal com o banco, o que motivou a cobrança.

 A parte autora impugnou a contestação, alegando diversidade entre o 

contrato apresentado pelo banco e a negativação.

 Intimadas para especificarem as provas, as partes mantiveram-se inertes.

 É o relatório.

 Decido.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. 

Aliás, mesmo devidamente intimado, deixou de requerer a produção de 

outras provas.

A parte ré, por sua vez, argumentou e comprovou que a parte autora 

contratou empréstimo pessoal com o banco, o que motivou a cobrança e 

negativação do seu nome.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Alto Taquari/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30665 Nr: 134-11.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Castro Rezende Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30665

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Janete Manerich em face 
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de Construtora Castro Rezende Ltda, todos qualificados nos autos.

Contestação juntada as fls. 94-101.

 É o relatório

DECIDO.

De acordo com o art. 103 do CPC, a parte será representada em juízo por 

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

No caso em tela, verifico que a ação foi proposta no ano de 2013, mas até 

o momento não possui procuração assinada pela parte autora (fl. 12).

 Foi proferido despacho intimando a parte a sanar o vício (fls. 14-17), 

porém, sem cumprimento à determinação.

Logo, impõe-se a extinção do processo, por ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da 

JUSTIÇA GRATUITA.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 28.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17082 Nr: 241-31.2008.811.0092

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cineir Lopes da Silva, Cleiton Felipe da Silva, 

Flavio Milani, Renato Prado, Vitor Hugo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar a parte 

requerente, por meio de seu advogado, para comparecer a audiência de 

Conciliação designada para o dia 06 de abril de 2018, às 12h30 (horário de 

Cuiabá - MT), no endereço da sede deste Juízo.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50274 Nr: 833-21.2016.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9415/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Jack Sandro Menegali, buscando a 

concessão da liminar para determinar a busca e apreensão do veículo 

marca KIA MOTORS, modelo Sportage LX 2.0, chassi 

KNAPB817DE7623730, placa QBQ 8118, cor branco, ano 14/14, movido a 

biocombustível.

Liminar concedida na referência 4. (10/10/2016)

A parte autora manifestou-se nos autos (Ref.30), informando que o réu 

efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, com 

todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários 

advocatícios, requerendo a extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC (extinção por desistência da ação), recolhendo-se 

imediatamente o mandado com oficial de justiça e que seja oficiado ao 

SERASA e CIRETRAM/DETRAN. (02/10/2017)

O requerido apresentou o comprovante de quitação (Ref.33), requerendo 

a baixa de toda e qualquer restrição/bloqueio no sistema Renajud.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Considerando que a parte autora informou que o requerido efetuou o 

pagamento com todos os encargos contratuais, custas processuais e 

honorários advocatícios, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

CPC.

Providencie à baixa da restrição do veículo expendindo oficio ao DETRAN 

para providências.

Eventuais custas e honorários advocatícios pelas partes.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquive-se, com baixa 

na distribuição, mediante as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45915 Nr: 640-11.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20315/O

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro o pedido ministerial

Cite-se o réu nos endereços mencionados pelo Ministério Público: qual 

seja: Gleba Raposo Tavares 3, Fazenda Universal, Apiacás/MT ou 

Chácara São Jorge, zona rural, Apiacás/MT.

Considerando a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca de 

Apiacás, nomeio a advogada Lucineide Parreira Fraga OAB 20.3015 para 

patrocinar a defesa da ré ELIZABETH GETRUDES DOS SANTOS.

Diante da nomeação, fixo os honorários em 10 URH, conforme Tabela XIX 

– Advocacia Criminal da OAB, item 7. 7.1., devendo a Secretaria expedir a 

respectiva certidão.

 Intime-se, via DJE, a Advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 153-02.2017.811.0084

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Della Vedova de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibama - Instituto Bras. Do Meio Amb. E dos Rec. 

Nat. Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Nesta toada, vertente se mostra o prejuízo a parte autora a 

manutenção de seu nome no rol de maus pagadores, por uma vez ter 
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assegurado a execução, que em tese, teria o inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito.Ademais, a redação dada ao artigo que trata da tutela 

de urgência de natureza cautelar (artigo 301), não obsta o deferimento, 

quando oferecido o caução, sendo este suficiente para arcar com 

eventuais prejuízos, in verbis: Art. 301. A tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito.Por fim, a presente decisão 

reveste-se do caráter da reversibilidade, podendo a qualquer momento da 

lide ser reanalisada e revogada.Ante ao exposto:1) DEFIRO a tutela de 

urgência de caráter cautelar incidental.2) OFICIE-SE ao Serasa para 

exclusão do nome do autor da lista de maus pagadores. 3) INTIMEM-SE às 

partes a cerca da presente decisão.4) Cumpra-se o 

necessário.Apiácas/MT, 11 de Dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 2200-46.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Alves Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Diante do breve exposto:1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

eis que preenche os requisitos legais, bem como, INDEFIRO a tutela 

provisória almejada.2) Não obstante o interesse público defendido nas 

causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não 

impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade 

ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira 

que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria 

passível de transação judicial, mormente quando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

parte o INSS e demais autarquias federais. Assim, designar audiência na 

forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso as partes manifestem interesse em se comporem.2.1) Assim, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015.3) Após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015.4) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC/2015.5) INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Apiacás, 10 de janeiro de 2017.Bruno César 

Singulani FrançaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 54242 Nr: 2266-26.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Jesus Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...]Por essa razão: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de dez (10) dias, EMENDAR a inicial, trazendo aos autos documentação 

comprobatória da condição de miserabilidade alegada, sob pena de 

indeferimento da exordial.2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto 

no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás, 10 de janeiro 

de 2017.Bruno César Singulani França,Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 1879-11.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ora, da detida análise dos documentos, verifico que a 

correspondência (notificação extrajudicial) não foi recebida nem pela parte 

devedora e nem por terceira pessoa. De fato, em casos tais, a obrigação 

é do comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a 

residência do destinatário, assim, considerando o entendimento do STJ 

que orienta que o protesto por edital, para constituição do devedor em 

mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua 

localização, não recebo a emenda à inicial.

Por tais razões:

1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR 

a exordial para COMPROVAR a mora da parte devedora, nos termos do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE DESPACHO OBSERVA O DISPOSTO NO 

ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

REFERIDA DETERMINAÇÃO.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 2097-39.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo preliminares arguidas pela 

defesa e restando ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP, designo 

audiência de instrução e interrogatório para o DIA 22 de MARÇO DE 2018, 

ÀS 14:00 HORAS. INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, atentando-se a Secretaria do 

Juízo para a eventual expedição de cartas precatórias para oitiva de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Considerando que o réu encontra-se recolhido cautelarmente, 

REQUISITE-SE,junto à Cadeia Pública de Alta Floresta – MT, o 

recambiamento e o comparecimento do acusado à audiência designada, 

providenciando o necessário.

Requisite-se as testemunhas policiais.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO DE REQUISIÇÃO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52852 Nr: 1235-68.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 838 de 1041



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Francisco de Almeida Santos, 

Douglas do Nascimento Vaz, Edimário dos Santos Souza, Viviane Lopes 

Bispo Cavalcante, Romulo Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DO PATRONO DA RÉ 

VIVIANE LOPES BISPOCAVALVANTE, DR. DIONIR ADRIANO CONTREIRA, 

OAB/MT 22337/O, para que apresente em tempo hábil as razões recursais 

referente a sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 963-74.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 222-68.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Forte nessas razões, ACOLHO o requerimento ministerial, 

RECONHECENDO a incompetência absoluta deste Juízo, DETERMINO, de 

consequência, a REMESSA dos presentes autos ao Juízo da Comarca de 

Paranaíta/MT (em observância ao disposto no artigo 227 da CF/1988, 

artigo 53, inciso I, alínea “a” do CPC/2015, artigos 6° e Súmula 383 do STJ), 

após as baixas e anotações devidas, e após decorrido o prazo recursal.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, procedendo o 

andamento 387 (remessa para redistribuição outra comarca) e após, 

arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48022 Nr: 348-55.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lina de Sousa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu procurador, para manifestar-se e requerer o que de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52178 Nr: 775-81.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Brites Junior - 

OAB:18646-MS, Geraldo Henrique Vicentin - OAB:8794-MS, Paula 

Coelho Barbosa Tenuta - OAB:8962-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE autora, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar acerca da decisão 

de ref. 06: “...INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

para proceder o recolhimento das custas judiciais e a taxa judiciária.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 562-61.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva, Severina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequar a pauta, tendo em vista que 

este Magistrado responde em cumulação pela 1° Vara da Comarca de Alta 

Floresta-MT, CANCELO o ato e REDESIGNO-O para o dia 12 de julho de 

2018, às 12h:30m, no mais, mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32972 Nr: 575-60.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Ferreira dos Reis, Maria Socorro Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:3624

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequar a pauta, tendo em vista que 

este Magistrado responde em cumulação pela 1° Vara da Comarca de Alta 

Floresta-MT, CANCELO o ato e REDESIGNO-O para o dia 28 de junho de 

2018, às 18h:30m, no mais, mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 558-24.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Souza Mota, Helenir Moro Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 
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Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequar a pauta, tendo em vista que 

este Magistrado responde em cumulação pela 1° Vara da Comarca de Alta 

Floresta-MT, CANCELO o ato e REDESIGNO-O para o dia 12 de julho de 

2018, às 18h:30m, no mais, mantendo inalteradas as demais 

determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34278 Nr: 812-60.2007.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 506,04 (quinhentos e seis reais 

e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 30/31 e cálculo de fl. 38. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 376,85 de Custas Judiciais e R$ 129,19 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Apiacás. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto 

ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32219 Nr: 1291-24.2005.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivian Erika Reizer, Alzira Estadin Reizer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:251.164/SP, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/MT

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(requerida), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 972,56 

(novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a que 

foi(ram) condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 207/214 e 

cálculo de fl. 222. O valor deverá ser preenchido separadamente na 

emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: R$ 376,85 de Custas 

Judiciais e R$ 595,71 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para 

pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá ser emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Apiacás. Os valores acima descritos estão sujeitos a Protesto 

ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 587-74.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro de Campos, Carlota Padilha Terres de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder á intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, Nestes termos: "(....) Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE os 

requeridos para especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência e concordância, respectivamente."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37249 Nr: 4-79.2012.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro José Oldra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, a se manifestarem e especificar 

as provas que ainda pretendem produzir, justificar sua pertinência, sob 

pena de indeferimento, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35223 Nr: 167-64.2009.811.0084

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi, Marildete 

Maciel Mello, Márcia Freieslembem Diefenthaeler, Sadi Correia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - 

OAB:11111-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HUGO LEON 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 167-64.2009.811.0084, Protocolo 

35223, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 313-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Vilma do Carmo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98289 Nr: 694-42.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Moreira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.A regra é a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77705 Nr: 2844-30.2017.811.0038

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessira Martins Pereira, Sivirino Ferreira Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ 

NOVAES - OAB:19946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

cota ministerial de ref. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98300 Nr: 702-19.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por EDILSON MENDES DA 

SILVA e BIANCA OTENIO MENDES, e por consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a(s) parte(s) no pagamento, pro rata - 50% 

(cinquenta por cento) -, das taxas, despesas e custas processuais, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários na forma pactuada com o 

patrono.Sem prejuízo dessas, DETERMINO que oficie o empregador de 

Edilson Mendes da Silva para que abstenha de proceder o desconto em 

relação ao(à) requerente BIANCA OTENIO MENDES.Após o trânsito em 

julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o 

Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 2193-03.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 
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caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º -.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53569 Nr: 923-75.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Oliveira, Claudomiro Brasoroto de 

Oliveira, Adriana Beatriz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14617 Nr: 668-64.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CAUTELAR em que verifico presentes irregularidades que 

devem ser sanadas, sob pena de revogação da decisão de tutela 

provisória de urgência liminar cautelar deferida por magistrado que me 

antecedeu no prazo, razão pela qual DEFIRO os pedidos da parte 

requerente constante no Ref. 6.

Expeça o necessário para a garantia do juízo e permitir o registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25469 Nr: 1510-05.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo com a intimação da parte autora para que manifeste em 

prosseguimento ao feito diante da juntada de ref. 7 que informa a 

implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97308 Nr: 177-37.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho de 

Carvalho - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada em ref. 12, bem 

como intimo a parte requerente para que apresente impugnação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 894-20.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Cristino Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada em Ref. 27 e 

intimo a parte autora para impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75134 Nr: 1496-74.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Truck - Associação de Automóveis e 

Veículos Pesados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito comum ordinário -, em que a 

tentativa de citação/intimação da parte requerida retornou negativa porque 

supostamente se mudou - Ref. 23.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte autora, através de 

advogado(a), para que informe o endereço atual da parte adversa e, em 

caso positivo, cumpra nos termos da decisão inicial - audiência de 

conciliação, intimação da decisão etc..

Decorrido o prazo e mais 30 (trinta) dias in albis, cumpra nos termos do 

NCPC, art. 485, III e § 1º, independente de nova conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65754 Nr: 2470-82.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Abdias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869, Luiz Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Visto e bem examinado.

Trato de EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDIMENTO ESPECIAL - NCPC, 

art. 674 e ss. - em que DETERMINO a anotação de renúncia do advogado 

do embargante - Dr. Luiz Gustavo Gasch Harris, Ref. 50 -, sendo 

prescindível a intimação do mandatário porque essa é obrigação do 

advogado que renuncia e em razão do fato de que permaneceu advogado 

outro assistindo a parte no processo - Dr. Etelmínio Arruda Salomé Neto.

Isso posto, considerando a "contestação" dos embargos pelo embargado 

e o fato de que seguirá o procedimento comum - NCPC, art. 679 -, 

DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

será realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias – NCPC, art. 334 e §§.

Intime as partes na pessoa dos seus advogados, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º.

Sem prejuízo disso e porque o bem constrito é veículo automotor, sendo 

possível a alienação antecipada desses bens penhorados, DETERMINO 

que intime as partes para, querendo, manifestarem em 5 (cinco) dias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 126-65.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Visto e bem examinado – Meta 2-2018 do CNJ.

Trato de AÇÕES DE FAMÍLIA – PROCEDIMENTO ESPECIAL – NCPC, art. 693 

e ss. -em que no dia 28/1/2014 as partes JOARES VENTURA DA SILVA e 

PAOLA HANSEN GUARDIAS ajuizaram os processos n. 

126-65.2014.811.0038 (55262) e n. 135-27.2014.811.0038 (55273), tendo 

como polo ativo e passivo ambos de forma invertida e cujo objetivo de 

ambos seria a guarda do filho comum O. H. V., nascido em 4/10/2010.

Ocorre que no processo n. 135-27.2014.811.0038 (55273) há uma petição 

firmada pelos advogados de JOARES VENTURA DA SILVA e com pedido 

de “desistência”, diante de informação de perda superveniente do objeto, 

porque o casal convivia harmoniosamente e o filho estava sob a guarda 

de ambos, afastando a lide ou pedido de que essa ocorra de forma 

unilateral.

Isso posto e porque a desistência pode ser apresentada até a sentença – 

NCPC, art. 485, § 5º -, contudo na hipótese ser necessário o 

consentimento da parte adversa – NCPC, art. 485, § 4º -, DETERMINO a 

intimação, através do(a) advogado(a), para, querendo, manifestar sobre 

isso no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-os que o decurso do prazo in 

albis ou sem justificativa para a manutenção será interpretado em sentido 

positivo ao pedido e o processo extinto sem resolver o mérito.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55273 Nr: 135-27.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado – Meta 2-2018 do CNJ.

Trato de AÇÕES DE FAMÍLIA – PROCEDIMENTO ESPECIAL – NCPC, art. 693 

e ss. -em que no dia 28/1/2014 as partes JOARES VENTURA DA SILVA e 

PAOLA HANSEN GUARDIAS ajuizaram os processos n. 

126-65.2014.811.0038 (55262) e n. 135-27.2014.811.0038 (55273), tendo 

como polo ativo e passivo ambos de forma invertida e cujo objetivo de 

ambos seria a guarda do filho comum O. H. V., nascido em 4/10/2010.

Ocorre que no processo n. 135-27.2014.811.0038 (55273) há uma petição 

firmada pelos advogados de JOARES VENTURA DA SILVA e com pedido 

de “desistência”, diante de informação de perda superveniente do objeto, 

porque o casal convivia harmoniosamente e o filho estava sob a guarda 

de ambos, afastando a lide ou pedido de que essa ocorra de forma 

unilateral.

Isso posto e porque a desistência pode ser apresentada até a sentença – 

NCPC, art. 485, § 5º -, contudo na hipótese ser necessário o 

consentimento da parte adversa – NCPC, art. 485, § 4º -, DETERMINO a 

intimação, através do(a) advogado(a), para, querendo, manifestar sobre 

isso no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-os que o decurso do prazo in 

albis ou sem justificativa para a manutenção será interpretado em sentido 

positivo ao pedido e o processo extinto sem resolver o mérito.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69575 Nr: 1672-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. da Silva Eireli ME, Gracielle Fernandes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:MT - 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que efetue o recolhimento conforme 

juntada de ref. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 (...)A legislação processual atual dispõe que todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V -, motivo pela qual 

DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para que se 

manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 57814 Nr: 1914-17.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Colaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS - OAB:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 2861-03.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Laet & Cia Ltda, Fernanda de Laet, 

Daniel de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 Intimação do advogado da parte exequente para que manifeste acerca da 

petição do executado de ref. 22 e 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 2821-21.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplanagem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a certidão requerida em ref. 27 se encontra disponível nesta 

Secretaria para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 2540-07.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT/ 11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que manifeste acerca da petição do 

executado de Ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97132 Nr: 88-14.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real e Benemértia Associação Portuguesa de 

Beneficiência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almezinda Almerio de Freitas Ferreira, Vania 

Lucia Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - 

OAB:119848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante juntado pelo advogado da autora em ref. 11 

refere-se a custas e taxas judiciárias e não a DILIGÊNCIAS do oficial de 

justiça. Dessa feita, intimo novamente a parte autora a fim de que efetue o 

pagamento das DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA a fim de que se 

possa dar cumprimento à deprecata, sob pena de devolução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 309 Nr: 4-48.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clenio Jose Ferreira, Christiane Santos 

Ferreira, Carla Beatriz Silva Ferreira, Glenio José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR/ 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 Intimação das partes para manifestarem o que entenderem de direito 

tendo em vista o julgamento dos embargos de terceiro de código 15532.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26255 Nr: 2298-19.2010.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Rodrigues de Oliveira Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Barbosa Rós

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:MT - 12145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem.Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito do 

CPC e NCPC -, tendo como parte credora/exequente ELIENE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA QUEIRÓS e devedora/executada PAULO SÉRGIO BARBOSA 

RÓS, ..., DETERMINO que oficie ao empregador empregador AGUILERA 

AUTOPEÇAS LTDA. (AUTOPEÇAS CASTRILON), CNPJ/MF n. 

037.525.771/0001-02, telefone n. 65 3613-0400, com endereço na 

Rodovia BR 364, S/N, CEP 78.098-282, Distrito Industriário, Cuiabá-MT para 

que, sob pena de crime de desobediência, realize o desconto de qualquer 

pagamento rescisório realizado do protocolo do ofício, este que conterá o 

nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do 

exequente e do executado, a importância a ser descontada das verbas 

rescisórias e suso demonstradas - créditos rescisórios do 

devedor/executado PAULO SÉRGIO BARBOSA RÓS, sendo R$. 11.066,01 

(onze mil e sessenta e seis reais e um centavo) de verba 

alimentar/honorários e até o valor de R$. 108.490,36 (cento e oito mil 

quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos) dos valores 

excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos a serem pagos pelo 

empregador-, bem como a conta na qual deve ser feito o depósito – conta 

judicial vinculada ao processo.Diversamente e porque aparentemente não 

há interesse na “TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” ou 

inadequado o meio utilizado, INDEFIRO os pedidos outros do 

credor/exequente.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51520 Nr: 1383-96.2012.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Convênio DPVAT - Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.Deixo de condenar a a(s) 

parte(s) devedora(s)/executada(s) no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais eventualmente remanescentes, bem como em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o pagamento 

ocorreu de forma voluntária, antes da execução da parte 

credora.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53278 Nr: 617-09.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim José Moreira

Joaquim José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, tendo 

como partes JOAQUIM JOSÉ MOREIRA e BRADESCO SEGUROS S/A, em 

que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

do débito à credora e, conduto a parte autora manifestou em discordância 

com os valores depositados.

A parte executada manifestou em sentido contrário aos cálculos 

apresentados e requereu a extinção da ação pelo pagamento do débito.

Isso posto, deixo de proceder o levantamento em favor do executado e 

determino que intime o credor para manifestar acerca da manifestação de 

fls. 209/210.

Após, faça os autos conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 1932-33.2017.811.0038

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga/MT, 

Miguel Macario Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 Nos termos do art. 431 da CNGC, procedo com a intimação de Vossa 

Senhoria, para que efetue a devolução do presente feito, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25125 Nr: 1166-24.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Pereira dos Santos, Aracar Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 O credor/exequente apresentou a atualização atual da dívida como sendo 

R$. 68.535,50 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta centavos), assim como pugnou pela expedição de certidão de 

crédito, este já atendido - Ref. 12 -, e penhora dos veículos tipo ônibus de 

placas BTT 5429 e caminhão mercedes placas CZB 3742, este registrado 

no DETRAN em nome de IVAN RODRIGO DO NASCIMENTO, terceiro 

estranho ao processo, e aquele do devedor/executado ELDO PEREIRA 

DOS SANTOS, razão pela qual defiro a penhora do veículo M.BENZ/O 371 

R, 1988/1988, chassi 9BM364207JC059822, placa BTT5429 e DETERMINO 

que cumpra o outrora decidido, ou seja, "Em caso de pedido expresso da 

parte credora/exequente e sem necessidade de prévia conclusão, 

expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda que sob a posse, a 

detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, e a sua(s) 

avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de 

penhora com a especificação dos bens, com suas características, e o 

estado em que se encontram, bem como o seu valor – NCPC, art. 870 e ss. 

-, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e depositando esse(s) 

bem(ns) penhorado(s) com a parte credora/exequente, por não haver 

depositário judicial – NCPC, art. 840, II e § 1º – e aparentemente 

demonstrar não ser o devedor/executado merecedor desse, salvo nos 

casos de difícil remoção ou quando anuir o credor/exequente, hipótese em 

que poderá ser depositada com o devedor/executado – NCPC, art. 840, § 

2º. (...)".Sem prejuízo disso e como forma de viabilizar a 

constrição/penhora, avaliação, depósito e remoção do veículo suso 

indicado, DETERMINO/REALIZO a inclusão de restrição total (circulação) 

pelo sistema RENAJUD - extrato anexo.Cumpra, expedindo o 

necessário.Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 4193-07.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª Vara Cível e Criminal de Juína

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - OAB:, 

Gilmar da Cruz e Souza - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, REDESIGNO 

o DIA 10/04/2018, ÀS 15H 40MIN para a realização da audiência 

anteriormente designada.

RENOVEM-SE as intimações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49519 Nr: 1609-35.2015.811.0026

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Matheus Guimaraes, Débora Celestina Caumo 

Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevalter Egidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 Certifico que decorreu in albis o prazo para que o Requerido 

apresentasse contestação, conforme se extrai do mandado de imissão na 

posse e citação de fls. 111/112, devidamente assinado pelo requerido, 

juntado aos autos em 27/10/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44964 Nr: 870-96.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilsa Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada 

por NILSA JESUS DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constata-se que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de numeração única 1977-49.2012.811.0026 – cód. 41761.

 II. Verifica-se que, nos referidos autos, a citação válida se deu em 

06/10/2017 enquanto que, nestes autos, a citação ainda não ocorreu.

 Deste modo, considerando que, nos termos do art. 240 do CPC, a citação 

válida torna o juiz prevento e induz a litispendência, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

 III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

IV. Sem custas.

V. Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 1772-20.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creiton Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6.828/MT

 VISTOS.I. Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta 2 do 

CNJ, portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide 

deve ser solucionada até 31/12/2018.II. Pois bem. Em que pese o processo 

esta concluso para sentença, analisando detidamente os autos, verifico 

que há necessidade de complementação do laudo pericial para melhor 

instrução dos autos, razão pela qual CONVERTO O FEITO EM DILIGENCIA 

e DETERMINO a intimação do Dr. Francisco Antônio Canhoto, nomeado 

como perito-médico deste juízo, para responder os seguintes quesitos:1. 

O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?2. Qual ou 

quais?3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e 

qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

1º, Decreto 6.214/07).4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há 

prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 1º, Decreto 6.214/07).5. Em se 

tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a 

idade, produz limitação no desempenho de atividade física, cognitiva etc? 

E restrição da participação social (art. 4º, § 1º, Decreto 6.214/07)? Há 

prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo 

colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.?

Ainda, anoto que, o expert deverá responder aos quesitos apresentados 

as fls. 63/64 de forma clara e objetiva, identificando todas as respostas 

conforme o número das perguntas. Se necessário, deverá realizar nova 

perícia.III. Apresentado a complementação do laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem em 05 (cinco) dias.IV. Sem prejuízo, 

OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42832 Nr: 963-93.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicio Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52375 Nr: 802-78.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyonatan da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Intima-se os doutos causídicos constituídos para patrocinar a defesa do 

réu para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da certidão de fls. 516, 

donde extrai-se que a testemunha Vanilda Cruz da Rocha, arrolada pela 

defesa, não fora encontrada para ser intimada a comparecer na sessão 

de julgamento agendada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000058-32.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Arenápolis, 05/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS & GUERRA LTDA - ME (REQUERIDO)

FREDERICO MORAES GUERRA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010291-03.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço do 

requerido, em virtude da Carta de Citação com diligência negativa. 

Arenápolis, 05/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000022-87.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11487652) proferida nos 

autos. Arenápolis, 05/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000022-87.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11487652) proferida nos autos. 

Arenápolis, 05/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-77.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010159-77.2015.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 25/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, outrossim, que a ausência da 

parte autora implicará na extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Arenápolis, 05/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58299 Nr: 1405-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Auto Peças Rondobrás Ltda em 

face de Eloi Francisco Giuriatti.

 No curso da instrução, as partes celebraram acordo (ref. 19).

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Custas pelo autor.

 P. R. I.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58299 Nr: 1405-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

credora. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados.

Intime-se o requerido/executado para o pagamento do débito, inclusive 

com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso 

não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, 

sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa 

e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda 

que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo 

apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser descontadas no 

momento do depósito.

Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, 

dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de 
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cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em 

anuência em relação à satisfação integral do débito.

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias.

Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor 

trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já 

abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o 

pedido de penhora já apresentado, para decisão.

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pelo exequente.

Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar 

sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se 

em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º.

A Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto 

no §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para 

pagamento voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será 

admitida, tão somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão 

serventia, a fim de se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, 

do CPC, posto que essa disposição determina a existência de um prazo 

para a parte e a determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 1406-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TESSALONICO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de citação por edital do executado.

Desde já, nomeio como curador especial para o executado, o nobre 

causídico militante nesta comarca Dr. Marko Adriano Krefta, o qual deverá 

ser intimado da nomeação, devendo apresentar peça cabível no prazo 

legal.

Após, diga o exequente, o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53144 Nr: 1931-34.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO DO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, para se manifestar sobre o ofício Corej/IT de fl. 129, 

informando depósito de valores referente a honorários de sucubência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51201 Nr: 1966-28.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PERES DE PAULA, WILMA ARCANJO DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Antônio Valdenir 

Caliare, para se manifestar sobre o ofício Corej/IT de fl. 216, informando 

depósito de valores referente a honorários de sucubência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 539-59.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA LADISLAU DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, para se manifestar sobre o ofício Corej/IT de fl. 121, 

informando depósito de valores referente a honorários de sucubência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 654-07.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DE ASSUNÇÃO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por sua advogada, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62213 Nr: 2041-28.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CESAR CALIXTO 

JUNIOR - OAB:3897

 Vistos etc.

 Ante o teor da juntada de ref. 84, dê-se vista dos autos a parte 

exequente, a fim de que requeira o que for de seu interesse.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 1406-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TESSALONICO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

66258340849, Rg: 5.265.203, Filiação: Adriano Batista dos Santos e Helia 

Verissimo Santos, data de nascimento: 29/05/1951, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: TESSALONICO RODRIGUES BARBOSA (exequente), é 

uma pessoa humilde que vive em um pequeno sitio na Gleba Milagrosa, 

onde apresentava umas poucas cabeças de gado, ocorre que o 

exequente foi vítima de um golpe praticado pelo Jorge Luiz dos Santos, 

brasileiro, portador do RG: 5265203 SSPSP e CPF: 662.583.408-48, filho 

de Adriano Batista dos Santos e Helia Veríssimo Santos, data de 

nascimento 29/05/1951, residente e domiciliado na Estrada do Boião, Km 

56, Fazenda Arapuã, zona rural, Aripuanã/MT, que comprou as criações 

do Sr. Tessalonico mediante a promessa de pagamento assinando uma 

nota promissoria no valor de 20.000(vinte mil reais), o fato gerou 

consequência, pois o exequente necessitava desta renda, para o devido 

tratamento de saúde, vez que o mesmo é idoso possuindo mais de 60 

anos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56722 Nr: 499-09.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Camargo da Luz, Mônica Tobias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste sobre a petição dos réus de 

ref. 25, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56132 Nr: 142-29.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, KAMERTEC 

TERRAPLANAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimo a parte requerente para que requeira o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55994 Nr: 59-13.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA DE PAULA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das custas para 

expedição de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59455 Nr: 283-14.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA MENDONÇA ME, LUCINÉIA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53966 Nr: 616-34.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Nos termos da legislaçao vigente intimo o advogado Dr. Gilson Hideo 

Tacada, para se manifestar sobre o ofício Corej de fl. 33, o qual informa 

valores referente a honorários de sucumbência.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61097 Nr: 1198-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FABIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

CONDENO o réu DIEGO FABIANO PEREIRA, já qualificado nos autos em 

epígrafe, pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), como incurso, 

nas penas do art. 155, caput e do art. 157, § 2º, inciso I, ambos do Código 

Penal.[...].Tendo em vista que se trata de concurso material, nos termos do 

art. 69 do Código Penal devem as penas ser somadas. Assim, encontro a 

pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, 

calculado à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente.No mais, 

depreende-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito em 11 de 

agosto de 2016, tendo cumprido, portanto, 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 

19 (dezenove) dias, remanescendo a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) 

meses e 11 (onze) dias de reclusão e, ainda, 70 (setenta) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente para 

cada dia-multa, tornando-a definitiva nesse patamar.REGIME: o regime da 

pena será o SEMIABERTO, ex vi do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, 

cujas regras serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal. [...]. Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.Transitada esta sentença em julgado, DETERMINO: 1. 

EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva; 2. LANCE o nome do 

condenado no Rol dos Culpados e, em seguida, OFICIE-SE ao e. TRE-MT e 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação; 3. ARQUIVE-SE, com as 

baixas e as anotações necessárias. ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no 

importe de 04 URH’s ao Dr. Diego Rafael Lazarini OAB MT 18821 e também 

no importe de 04 URH’s ao Dr. Tiago José Lipsch OAB MT 

23383.Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como o necessário mandado/ofício/carta/carta 

precatória/alvará de soltura, se por outro motivo o réu não estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 68177 Nr: 3132-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

18 de abril de 2018 às 14h00min.Intimem-se: o acusado, o defensor 

constituído Dr. David Clemente Rudy, OAB/MT 14.787, o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, 

que são comuns.E, ainda, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da 

prisão preventiva, que foi formulado à ref.: 32.Após, remeta-se este feito 

ao Cartório Distribuidor para redistribuição do mesmo como Procedimento 

de Competência do Tribunal do Júri, eis que o crime de homicídio atrai a 

competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes comuns 

conexos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66642 Nr: 2112-57.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro no art. 485, incisos I, IV e VI, c/c art. 924 ambos do NCPC.Indefiro o 

pedido de concessão de justiça gratuita e condeno os autores no 

pagamento de custas e taxas processuais.Após trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e as anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 3132-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Vistos etc.,

 Ao tempo da apresentação da resposta à acusação, a defesa constituída 

pelo acusado formulou pedido de revogação da prisão preventiva, uma 

vez que aquele está recluso em razão da prática ao menos em tese dos 

crimes tipificados no art. 311; art. 180, caput; art. 121, § 2º, V e VII, c/c 

art. 14, II (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, 

nos termos da exordial acusatória.

Argumenta a defesa, que o segregado tem residência fixa e ocupação 

lícita, porém não juntou qualquer documento comprobatório. Aduz também 

que a ora combatida prisão cautelar não preenche os requisitos do artigo 

312, do Código de Processo Penal, não oferecendo risco à instrução 

criminal.

Ouvido o representante do Ministério Público, esse se manifestou pelo 

INDEFERIMENTO do aludido pedido.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

Compulsando o feito, observo que o custodiado não trouxe aos autos 

nenhum fato novo apto a desconstituir os motivos que fundamentaram a 

decretação da sua prisão a eventualmente ensejar a revogação dessa.

 In casu, não há alteração no contexto fático, que porventura possa dar 

azo à soltura do investigado.

Assim sendo, inalterados os motivos determinantes da constrição 

cautelar, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Isso posto, em consonância com a manifestação ministerial à ref.: 39 

deste feito, ao tempo em que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

do acusado constante à ref.: 32 dos autos, DETERMINO:

1) Oficie-se a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e a 4ª Vara 

Criminal de Várzea Grande/MT, para ciência desta ação penal e da prisão 

preventiva do acusado na Comarca de Juína/MT, para adoção das 

providências cabíveis nos autos do Processo Executivo de Pena nº 

448568 e 373474, respectivamente.

2) Após, cumpra-se integralmente o despacho de ref.: 34.

Às providências.

Expeça-se o adequado, servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta precatória/carta/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 3132-83.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para a data de 18 de abril 

de 2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 2071-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CristianaVasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao teor da certidão do 

Oficial de Justiça juntada a ref. 41 dos autos.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32212 Nr: 1953-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALI CAMILO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA QUITAR À CUSTA JUDICIAIS DE FLS. 160 

EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40957 Nr: 6-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da denúncia e, não tendo 

surgido fatos novos, mantenho a prisão do denunciado pelos próprios 

fundamentos já expostos na conversão da prisão em flagrante 
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determinada na audiência de custódia.Dispõe o artigo 397 do CPP, que o 

juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I)a 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II)a 

existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; (III)que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime; ou, (IV)extinta a punibilidade do agente.Conforme fundamentação 

exposta, entendo inexistirem quaisquer das situações evidenciadas no 

artigo acima referido, dessa forma, necessária maior dilação probatória 

sobre os fatos e, por conseguinte, o prosseguimento do processo.Dessa 

forma, Recebo a denúncia ofertada em face de WANDEROSN GOMES 

ADORNO, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código de Processo Penal.Assim, não havendo preliminares ou 

documentos novos juntados aptos a ensejar qualquer das situações 

previstas no art. 397 do CPP, determino o prosseguimento do feito, para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de ABRIL 

de 2018, às 08h30min (horário de Cuiabá/MT).REQUISITE-SE o réu, 

intimem-se seu patrono e as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, para comparecem à audiência supra designada e, em relação as 

testemunhas, advirta-as que o não comparecimento acarretará na 

condução coercitiva das faltantes. Em sendo o caso, depreque-se a oitiva 

das testemunhas que não residem nesta urbe, devendo ser observado o 

teor da Súmula 273 do STJ.Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.De 

Nova Xavantina/MT para Campinápolis/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40957 Nr: 6-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Procedo à intimação do procurador da parte denunciada, das Cartas 

Precatórias expedidas para inquirição das testemunhas Miriane Barreto da 

Silva e Josiel Alves Ferreira, respectivamente nas comarcas de Nova 

Xavantina-MT e Água Boa-MT.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37692 Nr: 234-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Aduz o autor, em síntese, que é aposentado e ao verificar a situação 

de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo, através 

do contrato de nº 579808874, no valor de R$ 1.133,98 (mil cento e trinta e 

três reais e noventa e oito centavos), em 72 prestações no valor de R$ 

33,94 (trinta e três reais e noventa e quatro centavos), alegando que até o 

ajuizamento da presente ação havia sido descontada 01 (uma) parcela, 

totalizando o valor de R$ 33,94 (trinta e três reais e noventa e quatro 

centavos).Afirma que não realizou negociação com o banco 

requerido.Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais.A inicial foi recebida, fls. 23.Foi 

realizada audiência de conciliação, restando infrutífera a tentativa de 

acordo (fl.25).A parte requerida apresentou contestação, fls. 32/33-v, 

juntando documentos de fls. 34/66-v. Em sua defesa, argui a regularidade 

do negócio jurídico e a inexistência de danos.A autora impugnou a 

contestação (fls. 68/77-v).É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDONão 

havendo prejudiciais ou preliminares para análise, declaro o feito 

saneado.Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico 

objeto da lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, 

gerando a suposta anulabilidade. Inverto o ônus da prova em favor da 

parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; até 

porquanto se trata de pessoa não alfabetizada.Tendo por base o princípio 

da economia processual, intimem-se as partes para que se manifestem, 

fundamentadamente, sobre o interesse de produção provas, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento 

antecipado da lide.Cadastre-se o patrono da parte requerida, conforme 

requerimento de fls. 33-v.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Nos termos do art. 231, do CPP, DEFIRO a 

juntada do documento referido pela assistência de acusação. DEFIRO 

cópia da gravação referida, mediante apresentação de mídia própria. 

SOLICITE-SE o cumprimento da carta precatória ao Juízo da Comarcar de 

Nova Xavantina/MT. Com a juntada aos autos, INTIME-SE as partes para as 

alegações finais sucessivas, no prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo 

Ministério Público.

 Diante da nomeação da Doutora Iandra Santos Moraes, OAB/MT nº 

16051, para o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 1,5 (um e 

meio) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente certidão 

da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54564 Nr: 24-19.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI AMILTON FORMIGONI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A, Daniel Lordêllo Senna - OAB:BA16570, Francisco 

Antonio Fragata Junior - OAB:39768, Luiz Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:BA16780, Paloma da Silva Lacerda - OAB:19126, 

Vinicius Mauricio Almeida - OAB:MT10445

 Autos n. 24-19.2012 (Id. 54564) Vistos. 1. (...). 2. Fixo os seguintes 

pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) se houve a solicitação 

do cancelamento dos serviços prestados pela requerida; b) se quando foi 

solicitado o cancelamento o autor concordou em migrar de plano; c) se os 

débitos cobrados após o pedido de cancelamento são devidos ou não. 3. 

Quanto ao ônus da prova, passo à análise. (...)Portanto, em detrimento da 

hipossuficiência da parte Requerente, DETERMINO a inversão do ônus da 

prova. 4. Com o intuito de esclarecer os pontos controvertidos, 

determinando que a empresa requerida traga aos autos a gravação dos 

protocolos nº 200913809359, 2009013806778, 2009013810935, 

2009013812734 e 2009013814233 mencionados no documento de fl. 46, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Com a documentação, abra-se vista às 

partes para apresentarem alegações finais no prazo legal. 6. Após, 

conclusos para sentença.7. Intimem-se. 8. Diligências necessárias. 

Cláudia, 2 de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 851 de 1041



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99771 Nr: 3207-22.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 “Vistos. 1. Defiro a juntada requerida. 2. Tentada a conciliação, restou 

inexitosa. (...) 3. Fixo como pontos controvertidos: a) existência do 

negócio jurídico com a assinatura da parte autora; b) a comprovação da 

conduta culposa imputada ao Réu; c) a comprovação do nexo causal 

entre a eventual conduta e o resultado danoso; d) a existência de danos 

morais sofridos pela Autora. 4. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Determino a prova pericial para realização de exame 

grafotécnico no suposto contrato firmado entre as partes, nos seguintes 

termos: A) Nomeio o Sr. CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI (engenheiro 

civil, com endereço profissional localizado na rua das Ipoméias, n.º 1020, 

Setor Industrial Norte, Sinop/MT), para proceder ao exame grafotécnico. 

(...) . 6. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 19 

de abril de 2018, às 16:00 horas. As partes saem intimadas para 

comparecimento, sendo que determino o depoimento pessoal da autora 

(art. 385, § 1º, CPC/2015). 6.1 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) 7. Ainda, determino a produção de prova documental, 

consistente na expedição de ofício ao Banco Bradesco, agência de 

Cláudia, requerendo o recibo de retirada realizado no dia 09.02.2015, no 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), da conta corrente n. 

512055-1, agência 1924, em nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98410 Nr: 2509-16.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE JESUS, DANIEL DE SOUZA 

PEDROSO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA 

REIS, MARCELO LOURENÇO DA SILVA, WILLIAN SANTANA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - OAB:21114/O

 “Vistos. 1. Para oitiva da testemunha PAULO SÉRGIO DA SILVA, que 

encontra-se preso e tem audiência designada neste Juízo, designo o dia 

07 de março de 2018, às 08:50 horas. Requisite-se. 2. Para oitiva da 

testemunha de acusação PM Maike Jordane, considerando estar de 

atestado médico, designo o dia 18 de abril de 2018, às 10:00 horas. 

Requisite-se. 3. Determino a dispensa dos acusados para as solenidades, 

em razão da dificuldade da escolta trazê-los, vindos da Comarca de 

Sinop/MT bem como a acusada Márcia estar em prisão domiciliar. 4. Saem 

os presentes intimados. Ciência ao Defensor Público.”

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-72.2011.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000012-75.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE ALMEIDA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARQUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/05/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000194-95.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/05/2018 às 14:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000196-65.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ETIANE SANDRI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/05/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 1707-21.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio José Schio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos etc.

INTIME-SE a defesa para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

alegações finais por escrito.

Após, volvem os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 39017 Nr: 544-35.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomercindo Silva de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

alegações finais por escrito.

Após, volvem os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33092 Nr: 1790-71.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Junio Ferreira dos Reis, Gilberto dos 

Santos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Welinton André Vazarim 

Vigil - OAB:MT/11542

 Vistos em Correição nos termos do Ofício 80/2017-GAB-J.Aux.

INTIME-SE o advogado de defesa do pronunciado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 05 (cinco), e para que juntem provas e requeira 

diligências que julgar pertinentes, tudo em conformidade com o artigo 422 

do Código de Processo Penal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para designação de Sessão 

Plenária.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41457 Nr: 900-93.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos, etc.

Intimado para apresentar alegações finais por escrito, o advogado do réu 

deixou transcorrer o prazo in albis injustificadamente.

Dessa forma, intime-se o acusado pessoalmente para que constitua novo 

advogado para realizar sua defesa.

No silêncio, remetam-se os autos para a Defensoria para que patrocinem a 

defesa do réu.

Após, volvem os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 1330-74.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Cleiton da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos, etc.

Intimado para apresentar alegações finais por escrito, o advogado do réu 

deixou transcorrer o prazo in albis injustificadamente.

Dessa forma, intime-se o acusado pessoalmente para que constitua novo 

advogado para realizar sua defesa.

No silêncio, remetam-se os autos para a Defensoria Pública para que 

patrocine a defesa do réu.

Após, volvem os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 1640-17.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

Tendo em vista o teor da certidão de fl.239, INTIME-SE o acusado 

pessoalmente para, no prazo legal, constituir advogado ou informar a 

imposssibilidade de faze-lô, caso em que, desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para apresentar alegações finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 1501-60.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdJ, JAOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita à parte 

autora.

Tendo em vista que o caso versa sobre interesse de incapaz, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público.

Em razão de o pedido envolver partilha de bens, INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas para manifestar eventual interesse no feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-31.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEODOLINO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR ALVES RICARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. INTIME-SE, novamente, a parte executada, por meio de seu 

advogado, quanto ao teor do despacho de fls. 31. Acaso o prazo para 

manifestação transcorra in albis, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 

22 de janeiro de 2018. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

MENEUGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000096-98.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Rodrigo Dos Santos Marcão (EXCEPIENTE)

 

Vistos etc. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do 

autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em 

regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada. A 

exceção se encontra no art. 485, VIII, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida não foi 

sequer citada para responder a ação, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência. Nesta senda, 

não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes 

pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, 

do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da 

Lei n. 9.099/95. Inexiste informação de restrição de veículo nestes autos. 

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colniza-MT, 30 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-75.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018, 

às 17h00min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32607 Nr: 787-31.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Processo de Código 32607

 Embora tenha havido a apresentação de alegações finais pelo Ministério 

Público, certo é que não houve expressamente o comando para tanto. Não 

obstante, para não descartar de pronto o ato, deve-se intimar a Defesa 

para algum requerimento ou, não havendo algum, para apresentação de 

alegações finais.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. Intimar a Defesa para algum requerimento ou, inexistente algum, para 

apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

Cotriguaçu, 1º de maio de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 824-53.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO GONÇALVES 

LETCZCOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS FERNANDO GONÇALVES 

LETCZCOUSKI, Rg: 2423857-0, Filiação: Luiz Letczcouski e Marcia 

Gonçalves Letczcouski, data de nascimento: 31/07/1990, brasileiro(a), 

natural de Roncador-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

(66)8447-6777. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR, o acusado, ficando ciente da necessidade de 

constituição de um advogado para apresentação de alegações finais, 

indicando-se que, caso negativo, será nomeado um advogado para 

fazê-lo

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela prática de crime previsto 

no art. 155 do CP.

Despacho/Decisão: Vistos...Considerando que não há, momento Defensor 

para o réu, de rigor seria a nomeação de defensor dativo, já que 

desativada da Defensoria Pública nesta Comarca, isso para a 

apresentação de alegações finais.Não obstante, há enorme lapso temporal 

desde o início do processo. Assim, em vez de nomear defensor para a 

apresentação, decide-se pela intimação do réu, POR EDITAL, para fim de 

indicar a intenção de constituir algum advogado. Apenas para explicitar e 

resolver questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, 

entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na 

imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a 

devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se 

dará a publicação via DJe.Quanto à revelia, já que haverá tentativa de 

encontro do acusado, deixa-se para momento ulterior a análise.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR, por Edital, o acusado, pelo prazo de 15 dias, 

ficando ciente da necessidade de constituição de um advogado para 

apresentação de alegações finais, indicando-se que, caso negativo, será 

nomeado um advogado para fazê-lo;2.NÃO APRESENTANDO ou 

informando que não possui condições de constituir Defensor, deve a 

SECRETARIA proceder à nomeação de Defensor, isso para apresentação 

de alegações finais, obedecendo, como sempre, à alternância dos nomes 

constantes de lista;3.Após, conclusos.Cotriguaçu/MT, 17 de novembro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 15 de dezembro de 2017

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 1306-25.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EB, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JOSE DOS SANTOS, Filiação: Elza 

dos Santos e José dos Santos, natural de Junqueiro-AL. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de petição denominada “Ação de 

Regularização de Guarda c/c Pedido de Guarda Provisória” do menor 

Douglas Junior dos Santos Barros ajuizada pelo Ministério Público Estadual 

(Promotoria de Justiça de Cotriguaçu) em favor de Elias Barros e Maria 

Beatriz Barros contra Alexandre de Souza Barros e Maria José dos 

Santos, devidamente qualificados nos autos. Depreende-se da Inicial que 

do relacionamento dos requeridos adveio o menor Douglas. Relata-se que 

os genitores, ora requeridos, não têm se responsabilizado, nem cumprido 
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os deveres Inerentes ao Poder Familiar.

Despacho/Decisão: Vistos...I RELATÓRIOTrata-se de petição denominada 

“Ação de Regularização de Guarda c/c Pedido de Guarda Provisória” do 

menor Douglas Junior dos Santos Barros ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual (Promotoria de Justiça de Cotriguaçu) em favor de Elias Barros e 

Maria Beatriz Barros contra Alexandre de Souza Barros e Maria José dos 

Santos, devidamente qualificados nos autos. Depreende-se da Inicial que 

do relacionamento dos requeridos adveio o menor Douglas.Relata-se que 

os genitores, ora requeridos, não têm se responsabilizado, nem cumprido 

os deveres Inerentes ao Poder Familiar. Em razão disto, compareceu ao 

Ministério Público o requerente Elias Barros, declarando que:Que são avós 

paternos do Menor, DOUGLAS JUNIOR DOS SANTOS BARROS; Que em 

meados de 2001 seu filho Alexandre de Sousa Barros, entregou a guarda 

do menor DOUGLAS JUNIOR DOS SANTOS, com apenas seis meses de 

idade para eles, avós paterno cuidarem; Relata ainda que, seu filho nunca 

manifestou o desejo de ter a guarda do menor de volta.Por isso, os 

requerentes pleiteiam a guarda do neto.Com a Inicial, documentos. É, ao 

que parece, ser o necessário a destacar.II FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, 

processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Por outro lado, verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 

do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBE-SE a petição 

inicial.Pois bem. Os requerentes pleiteiam a concessão de “tutela 

antecipada”, exatamente a “guarda provisória” dos menores. Embora com 

indicativo no ECA, a tutela provisória, em regras gerais, tem por 

fundamento o artigo 300, §2º, do CPC.Para a concessão da medida 

pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora).Entende-se como fumus boni iuris, um sinal ou indício 

de que o direito pleiteado de fato existe.Por outro lado, o periculum in mora 

é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão 

judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento 

satisfativo e satisfatório do quanto pedido.Assim, juntamente com o fumus 

boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão 

de tutela de urgência em caráter antecipado. Partindo dessas premissas, a 

“probabilidade do direito” demonstra-se pela própria situação fática em que 

os avós têm se responsabilizado pelos cuidados relacionados ao menor e 

inerentes à guarda.Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este 

se reflete nos prejuízos que o menor poderá sofrer na rede pública de 

ensino e saúde, visto que a ausência do Termo de Guarda Provisória pode 

limitar a fruição de seus direitos, considerando que apenas o guardião 

teria instrumento para garantir certos direitos do menor. Inexiste, portanto, 

cenário fático que leve à conclusão de que, neste momento, os avós não 

possam ter a guarda provisória do menor.Consigna-se, por fim, que este 

Gabinete realizou diligência na ferramenta INFOJUD a fim de procurar o 

atual endereço da requerida Maria José dos Santos, todavia, ante a 

insuficiência de dados, sem êxito. Ademais, tendo em vista a ausência de 

número de CPF nos autos, impossibilitada a diligência via BACENJUD.III 

DISPOSITIVO Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A 

GUARDA PROVISÓRIA a ELIAS BARROS e MARIA BEATRIZ BARROS.Por 

fim, deixa-se de designar audiência de conciliação, considerando que a 

parte-autora optou por sua não designação.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os requerentes da presente 

decisão;2.CITAR o requerido, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para que no prazo o prazo de 15 dias apresente 

resposta (inclusive contestação), atentando-se ao disposto no art. 344, do 

CPC;3.CITAR a requerida por Edital, no prazo legal, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que no prazo o prazo de 

15 dias apresente resposta (inclusive contestação), atentando-se ao 

disposto no art. 344, do CPC. OBS: o Edital também deverá ser divulgado 

no DJE;4.NÃO HAVENDO apresentação de resposta por alguém citado via 

Edital, nomear Curador para tanto (a partir da lista constante da Secretaria, 

obedecendo à alternância);5.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar 

vinculada ao Juízo para que realize estudo psicossocial na residência dos 

requerentes OBS.: o Relatório deve ser entregue 20 dias após o dia da 

visita; 6.EXPEDIR o Termo de Guarda Provisória em nome de ELIAS 

BARROS e MARIA BEATRIZ BARROS. 7.CIENTIFICAR o Ministério 

Público.8.Após respostas, ao autor para impugnação. Após, ao Ministério 

Público (caso não seja o autor);9.Após, com a juntada do relatório, da 

resposta/contestação (ou decurso de prazo) e da impugnação, 

conclusos. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 01 de março de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68753 Nr: 676-03.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTÉRIO BATISTA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à impugnação de ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35874 Nr: 729-57.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIRON ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WAGNER LUIS NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Revoga-se a decisão que concedeu a tutela antecipada. Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, 

III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Quanto à REMESSA 

NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da Fazenda 

Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região.Publicar. Intimar.Transitada em 

julgado, após certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. 

Cumprir. Tópico síntese do julgado à não havendo condenação da 

Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 02 de março de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71766 Nr: 2565-89.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Certificada a tempestividade.

 Recebe-se o recurso sem efeito suspensivo, incidente o art. 1.012, §1º, 

V, do CPC.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar a recorrida para contrarrazõ, INCLUSIVE PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE a questão da opção pela correção monetária indicada pelo INSS 

(desistência do recurso da Autarquia em caso positivo);
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2. Apó sem contrarrazões ou com contrarrazões não aceitando a TR, 

REMETER ao TRF da 1ª Região;

3.Aceitando a TR, desde já se determina a expedição de RPV/Precatório 

nos moldes do requerido pelo INSS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67812 Nr: 135-67.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIEL VILERA, JOSE NILSON PAVERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Após tentativa de citação do acusado Geniel, confeccionou-se Certidão 

(oficial de justiça) indicando que a residência está fechada, embora o 

acusado ali resida, mas não possui data (momento) para retorno.

 Em razão disso, o Ministério Público pleiteou a citação por hora certa (art. 

362 do CPP).

 Não obstante o pleito, não se encontra na Certidão qualquer informação 

no tocante à tentativa de ocultação por parte do acusado, com o que não 

está preenchido um dos pressupostos para a mencionada forma de 

citação.

 Por isso, INDEFERE-SE o pedido de citação por hora certa.

 No mais:

1.INTIMAR a Defesa do acusado José Nílson, tanto para juntar procuração 

quanto para complementar a resposta apresentada, pois com apenas uma 

página, ALÉM DE INFORMAR INTERESSE PROBATÓRIO ou algum outro NA 

ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS, importando o silêncio em permissão 

para eventual destruição, o que somente poderá ocorrer após 

manifestação do outro acusado;

2.PROCEDER à Citação do acusado Geniel, pessoalmente, devendo o 

Oficial de Justiça diligenciar para encontrá-lo ou indicar outro cenário que 

não apenas o "não-retorno" dele para casa;

3.No mais, manter as determinações já contidas no recebimento da 

Denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33330 Nr: 983-98.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA 

ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13.250/OAB-MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 568-76.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimeto 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62164 Nr: 565-24.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Ante o exposto, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição, 

em relação ao acusado JOSÉ APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, isso no 

tocante às infrações penais dos arts. 147 do CP e 65 da LCP. Por fim, o 

art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 15/05/2018, às 16h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), da vítima e o 

interrogatório do réu.Por fim, à SECRETARIA para:1.CONSIDERANDO a 

impertinência, RETIRAR a Certidão de antecedentes juntada, pois se refere 

à pessoa diversa;2.INTIMAR o advogado para juntar 

procuração;3.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 90 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se o Defensor 

nomeado residir em outra Comarca). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  M A N D A D O / P R E C A T Ó R I A / O F Í C I O . I n t i m a r . 

Cumprir.Cotriguaçu, 22 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27968 Nr: 883-51.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA 

- OAB:21.196-SC, Reni Donatti - OAB:19.796/SC

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de 

objeção de pré-executividade, isso para:i.EXTINÇÃO do processo, por 

c a n c e l a m e n t o  d o  d é b i t o ,  e m  r e l a ç ã o  à  c e r t i d ã o 

12.6.06.000441-08;ii.EXTINÇÃO do processo, pelo reconhecimento da 

decadência, em relação às Certidões 12.2.05.001537-80, 

12.6.06.000442-80 e 12.7.06.000003-02.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

fixados em 10% sobre o valor constante da Inicial, devidamente 

atualizados.DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, 

da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.Publicar. 

Intimar.SEM RECURSO DAS PARTES, REMETER ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE MATO GROSSO, em remessa necessária. Cotriguaçu/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28362 Nr: 1172-81.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREITINGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, EVONNY DADLOFF, WERNER TREITINGER, RENATO 

RADLOFF, KATHLEEN TREITINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN JAISON ECCHER - 

OAB:19457/SC

 Vistos...[...] Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção sem efeito 

suspensivo, devendo a SECRETARIA, sem impedimento da continuidade 

de eventual ato a ser realizado (penhora, leilão, etc.):1.INTIMAR a 

executada, para ciência;2.INTIMAR a exequente para se manifestar (prazo 

de 10 dias);3.Após, conclusos. Cotriguaçu/MT, 22 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35484 Nr: 335-50.2011.811.0099
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUHLER SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, 

CAROLINA STUHLER DUARTE DA COSTA, LUIZ GUSTAVO STUHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9659-B

 Vistos...

Ante o atual contexto processual:

i. INTIMAR a Executada, isso para:

a. Esclarecer a questão da regularização processual, já que Luiz Gustavo 

peticionou, depois houve a juntada de procuração em nome da PJ, mas 

assinado, ao que tudo indica, por Carolina. Sendo o caso, juntar as 

procurações pertinentes;

b. Manifestar-se sobre o alegado pela Exequente quanto à alteração do 

nome da PJ Executada.

c. PRAZO de 15 dias.

 ii. Independente da providência anterior, EXPEDIR MANDADO de penhora, 

avaliação e depósito (em mãos do sócio-majoritário da PJ) do bem já 

ofertado para penhora, devendo ocorrer a INTIMAÇÃO dos Executados 

quanto à penhora;

iii. Após penhora e manifestação dos executados (ou decurso do prazo), 

INTIMAR a Exequente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito;

iv. Após, conclusos.

 Cumprir.

Serve o presente como MANDADO.

Cotriguaçu/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30776 Nr: 11-46.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Chaise - 

OAB:9.541/SC, CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - OAB:21.196-SC, 

Giselle Regina Spessatto - OAB:18.306/SC

 Vistos...[...] Por isso, INDEFERE-SE o pleito feito em sede de objeção de 

não executividade, prosseguindo-se a execução. No mais, à 

SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Quanto à EXEQUENTE, quando da 

intimação, já deve requerer o que entender de direito. Cotriguaçu/MT, 23 

de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 292-50.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ C. DA SILVA & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

DA SILVA, ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos...

Trata-se de Execução Fiscal em que a Exequente pleiteia a extinção por 

conta de compensação.

 Não houve citação.

 A objeção de não-executividade ajuizada, para além de se referir a marco 

temporal inexistente (2014), não chegou a ser recebida.

 Assim, EXTINGUE-SE o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

 Sem condenação ao pagamento de honorários, inexistindo angulação.

 DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, 

despesas e custas, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 

8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

 Publicar. Intimar.

 Após, transitada em julgado, ARQUIVAR.

 Cotriguaçu/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76424 Nr: 3125-94.2017.811.0099

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defere-se o pleito da parte autora.

Tendo em vista a não informação d intimação do querelado em tempo hábil, 

REDESIGNA-SE a audiência para o dia 23.03.2018, às 13h30min.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o querelante e o querelado.

Intimar.

Cumprir.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1484-52.2009.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AROLDO ALVES TEIXEIRA, Cpf: 

40395502187, Rg: 3.897.712-1, Filiação: Vidal Alves Teixeira e Palmira 

Bonfim Teixeira, data de nascimento: 24/05/1956, brasileiro(a), natural de 

Pinhalão-PR, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOTrata-se de petição 

intitulada “Ação de Divórcio Direto Litigioso” ajuizada por Aroldo Alves 

Teixeira contra Marina dos Santos Teixeira.Apontou-se que o requerente é 

casado com a requerida (certidão de casamento anexada à fl. 14), todavia 

estão separados de fato há mais de trinta e cinco anos, conforme fazem 

prova as declarações acostadas às fls. 15/17.Narrou-se que os filhos do 

casal são todos maiores de idade, não havendo bens a partilhar, sendo 

que os adquiridos já foram divididos amigavelmente por ocasião da 

separação de fato.Por estes motivos, requereu a decretação do 

divórcio.Citada por edital (fls. 29/30), a requerida não respondeu (fl. 

32).Nomeou-se curador especial à fl. 33, que apresentou contestação à fl. 

34.Vieram os autos conclusos.II FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, 

considerando que não há o que ser provado, senão a condição de casado 

(art. 1.581 do CC), conclui-se ser o caso de julgamento antecipado do 

mérito (art. 355, inciso I, do CPC).II.1 DO DIVÓRCIONecessário esclarecer 

que a Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 

226 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.[...]§ 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.Pela leitura do dispositivo 

constitucional transcrito, observa-se que para a dissolução do vínculo 

matrimonial através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência 

de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do 

elemento objetivo (culpa ou dolo).Assim, de acordo com o ordenamento 

jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a 

falência afetiva da relação conjugal.No presente caso, o requerente 

aponta que não mais deseja a manutenção do casamento, pleiteando, 

portanto, a dissolução por meio do divórcio.A requerida, como não foi 

encontrada, teve nomeado para si um curador.Pelo que se depreende, não 
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há outra conclusão que não a decretação do divórcio do requerente e da 

requerida. Inexistindo bens e incapazes, a concretização do divórcio traz 

como única consequência a atualização documental da relação, o que leva 

à necessidade de atuação do Cartório de Registro Civil respectivo.III 

DISPOSITIVOAnte o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de AROLDO 

ALVES TEIXEIRA e MARINA DOS SANTOS TEIXEIRA, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual 

ficam isentas as partes do pagamento das custas. Todavia, é possível a 

exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de 

necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS Nomeado como Curador (fl. 33), fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB 

9.659-B /MT) o valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato do Distrito de Bela Vista do Piquiri/PR (Município de Campina do 

Lago, Comarca de Ubiratã), para que proceda à averbação na certidão de 

casamento de nº. 333, fl. 33, Livro II-B de Registros de Casamentos 

(encaminhar fl. 14).Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 18 de 

janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 23 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60154 Nr: 1067-31.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE SOUZA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60595 Nr: 332-61.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PG DOIS AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10875, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, 

SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos...[...] Por isso, não havendo o que se alterar na sentença, 

REJEITA-SE o pleito constante dos Embargos de Declaração. Por isso, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes desta decisão;2.Inexistindo 

recurso, com o trânsito em julgado, ARQUIVAR com as baixas e 

anotações necessárias;3.Do contrário, adotar as providências pertinentes 

à espécie recursal. Cotriguaçu/MT, 23 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 239-98.2012.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUETANIA RIOS PAGNUSSATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, isso para:i.DESCONSTITUIR definitivamente, se o caso, a 

inscrição ainda existente;ii.IMPEDIR lançamento do nome em cadastro de 

inadimplentes em relação ao fato em tela (multa de R$1.000,00 – valor 

único - em caso de inscrição);i.CONDENAR a requerida SICREDI 

(COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE DO JURUENA LTDA), 

CNPJ/MF sob n° 70.431.630/0001-04, ao pagamento de R$2.328,00,00, a 

titulo de danos morais, à parte-autora. Com isso, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data 

desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a 

taxa SELIC. IV DISPOSIÇÕES FINAISHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

fixados em 10% sobre o valor da condenação.CONDENA-SE a requerida 

(autora decaiu de questão valorativa apenas) ao pagamento dos 

honorários, das custas e das despesas.Publicar. Intimar.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações.Cotriguaçu/MT, 04 de março de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78072 Nr: 4169-51.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO STÜHLER, CLOTILDE ROHDEN STUHLER, 

ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON BUGANZA JUNIOR - 

OAB:01973/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, 

em caráter LIMINAR, SEM A OUVIDA DA REQUERIDA, fulcrando-se nos 

arts. 294 e ss. do CPC/15, o que se faz para:i.IMPEDIR a transferência 

e/ou a consolidação da propriedade fiduciária em relação à requerida dos 

imóveis dados em garantia, quais sejam: Lote nº 22, da Quadra “B”, 

registrado sob a matrícula 872 do RGI de Cotriguaçu e Lote nº 23, da 

Quadra “B”, registrado sob a matrícula 4622 do RGI de 

Cotriguaçu;ii.NEGA-SE, por ora, a concessão de tutela de urgência quanto 

à suspensão do contrato, impossibilidade de inserção em 

SERASA/SPC/etc., declaração de viabilidade ou qualquer outro ponto 

acerca do CPR;iii.ABRE-SE a possibilidade de os requerentes efetuarem 

pagamento dos valores que entendem devidos (seja para a própria 

requerida, seja em juízo, em atuação similar à consignação em pagamento, 

mas com vínculo a este processo);Por isso, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR os requerentes desta decisão;2.CITAR a requerida, VIA 

POSTAL, isso para ciência do processo e para comparecer à audiência de 

conciliação, ora designada para o dia 02/04/2018, às 10h30min (art. 334 

do CPC), devendo ser informado da necessidade de comparecer com 

advogado e para responder (inclusive contestar), isso no prazo de 15 

dias, a contar da forma do art. 335 do CPC, sendo conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor; OBS.: a 

aludida audiência pode ser realizada antes ou depois, bastando 

concordância das partes e petições neste sentido, o que se faz visando 

ao fim maior de todo processo, a pacificação. 3.Na mesma oportunidade, 

INTIMAR a requerida da presente decisão que concedeu a tutela de 

urgência;4.OFICIAR ao Cartório de Registro de Imóveis de Cotriguaçu/MT, 

encaminhando cópia desta decisão, isso para evitar a adoção de atos que 

levem à consolidação da propriedade fiduciária dos referidos imóveis. 

Serve o presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade pretendida. Cumprir, COM URGÊNCIA. Cotriguaçu, 04 de março 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto
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Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 257-86.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anazelia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Suelen Garcia - 

OAB:12190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para que tome 

conhecimento da r. decisão de fls. 205/205-verso, a seguir transcrita, bem 

como sobre o teor da certidão encartada às fls. 206, nos presentes autos. 

VISTO, (...). Diante do exposto, INTIME-SE o banco executado para 

cumprimento do julgado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, caso queira, 

apresentar impugnação, no prazo legal. INTIME-SE, ainda, a parte 

executada, nos termos dos art. 525 e 536, ambos do NCPC, para cumprir o 

acordo retro homologado, realizando a prestação objeto da obrigação, 

qual seja: a liberação do gravame do veículo junto ao DETRAN/MT ou 

órgão competente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Consigno que eventual execução da 

multa arbitrada em face do banco executado somente será possível após 

o adimplemento total da obrigação, com vistas morosidade e imbróglios 

processuais. Por fim, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor, à conversão da ação 

em cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 

349, ambos da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 21 de novembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti – Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52319 Nr: 3231-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Souza, Rayane Fernandes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 “Vistos etc. I – Vislumbra-se que neste ato foi procedida a oitiva das 

testemunhas presentes e feito o interrogatório dos denunciados. II – 

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida (ref. 56). Com seu 

retorno, não havendo requerimento de diligência pelas partes, desde já 

encerro a instrução processual. III – Em seguida, abra-se vistas ao 

Ministério Público e ao Advogado de Defesa, para apresentarem seus 

respectivos memoriais escritos no prazo legal, de acordo como art. 403, 

§3º do CPP. Após, conclusos para sentença. IV – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 “Vistos etc. I - O pedido formulado pela nobre advogada, nesta oralidade, 

é totalmente impertinente em razão do disposto do art. 5º § 3º do Estatuto 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94, que assim dispõem 

“O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias 

seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se 

for substituído antes do término deste prazo”. Compulsando os autos do 

APF código 52046, verifico que o acusado Valdeir de Oliveira Leite 

outorgou procuração à douta advogada, e não foi, portanto, por ela 

assistido por determinação deste juízo na forma de advogado dativo. 

Assim sendo, permanece a obrigação legal a nobre advogada em 

representar o advogado o acusado nos autos durante os próximos 10 

dias a partir da presente audiência. Ademais, o eventual conflito de 

interesses não foi devidamente justificado na presente oralidade e tão 

pouco impede a continuidade da presente audiência com a colheita dos 

interrogatórios de todos os réus, uma vez que não há manifesto prejuízo 

as defesas. De qualquer forma, em razão da renúncia ao mandato por 

parte da Dra. Oderly Maria Ferreira Lacerda, e considerando o fato do 

acusado Valdeir Ferreira Leite não ter condições de contratar advogado 

particular NOMEIO como defensor dativo Dr. Saulo Vinicius de Moraes. II – 

Procedida a oitiva das testemunhas e feito o interrogatório dos 

denunciados, não houve requerimento de diligência pelas partes, razão 

pela qual dou por encerrada a instrução processual. III – No mais, 

considerando o requerimento das partes, abra-se VISTAS ao Ministério 

Público e à Defesa dos acusado para apresentarem seus respectivos 

memoriais escritos no prazo legal, de acordo como art. 403, §3º do CPP. 

Após, conclusos. IV – Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48828 Nr: 1703-85.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Autos nº 1703-85.2017.811.0034Código 48828Requerente: Jackson 

Mendes da SilvaVISTOS, ETC.Trata-se de pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado por JACKSON MENDES DA SILVA, alegando, em 

síntese, que não se encontram presentes o fumus comissi delicti e o 

periculum libertatis, bem como que o implicado tem endereço fixo, e ainda, 

o excesso de prazo na instrução(...). Até o presente momento, os 

mesmos elementos indiciários que existiam nos autos quanto à autoria do 

delito por parte do requerente no momento da decretação da prisão 

preventiva permanecem inalterados.Ademais, em consulta ao site do 

TJ/MT, observa-se que JACKSON MENDES DA SILVA é useiro e vezeiro 

na prática de crimes, porquanto já ostenta 03 (três) condenações 

criminais definitivas na Comarca de Jaciara/MT, sendo duas por tráfico e 

associação para o tráfico (código nº 21132 – Processo nº 

2761-84.2006.811.0010 e código nº 33836 – Processo nº 

1394-83.2010.811.0010) e uma por corrupção de menores (código nº 

34443 – Processo nº 1999- 9.2010.811.0010), as quais são objeto da Guia 

de Execução de código nº 23380 – Processo nº 2240-08.2007.811.0010, 

também em trâmite na Comarca de Jaciara/MT.Aliado a esses 

fundamentos, ainda há que se consignar que o artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal concede a possibilidade de prisão preventiva 

aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 

anos, fato este que respalda ainda mais a decisão pela manutenção do 

requerente em segregação cautelar.Dessa forma, a manutenção da prisão 

preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, 

já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem 

pública e da aplicação da lei penal.Com tais considerações, a despeito dos 

eventuais predicados pessoais do requerente, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de JACKSON 

MENDES DA SILVA e, consequentemente, mantenho sua prisão 

cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Dom 

Aquino-MT, 02 de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-53.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCICLEIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Número do Processo: 

1000249-53.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JUCICLEIA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar documento que 

comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser a 

consulta de balcão SERASA/SPC OU SCPC, por se tratar de documento 

idôneo. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-38.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000002-38.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - MT0017553A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 17:00, 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 5 de 

março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-59.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Número do Processo: 

1000268-59.2017.8.11.0034 REQUERENTE: EDNA LUZIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar documento que 

comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser a 

consulta de balcão SERASA/SPC OU SCPC, por se tratar de documento 

idôneo, vez que já foi encontrado em outros processos neste juizado 

divergência entre o tipo ora solicitado e aquele apresentado no formato 

juntado pelo requerente, sob pena de indeferimento da inicial. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-63.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO ESTULANO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000216-63.2017.8.11.0034 REQUERENTE: CAIO FERNANDO ESTULANO 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da informação do 

depósito dos valores devidos, determino que proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados. Após, efetuado o levantamento 

dos valores, e certificado nos autos, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-08.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000349-08.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 04/04/2018 Hora: 15:30. 

DOM AQUINO, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-08.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000349-08.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 04/04/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 5 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-78.2017.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LUIZ NEGRI OAB - RO3757 (ADVOGADO)

LUCIANE BRANDALISE OAB - RO6073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000215-78.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCIANE BRANDALISE - RO6073 e WILSON LUIZ NEGRI - RO3757, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 04/04/2018 Hora: 15:45, 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 5 de 

março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-74.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000019-74.2018.8.11.0034 Requerente: ANAIR FATIMA DA 

SILVA Requerido: AGEMED SAÚDE CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

De acordo com a certidão retro, a parte autora pugnou pela desistência da 

presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem resolução do mérito: VIII – 

homologar a desistência da ação (destaquei e negritei). Assim, desistindo 

a parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que 

esta se encerra no momento da homologação de sua desistência. Ante o 

exposto, homologo o pedido de desistência da ação, e em consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Não há necessidade de intimação das partes. 

Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de março 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-46.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Número do Processo: 

1000243-46.2017.8.11.0034 REQUERENTE: MARCIO ROGERIO DOS 

SANTOS ROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

INTIME-SEa parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC OU SCPC, por 

se tratar de documento idôneo, vez que já foi encontrado em outros 

processos neste juizado divergência entre o tipo ora solicitado e aquele 

apresentado no formato juntado pelo requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-74.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

Processo nº 1000019-74.2018.8.11.0034 Requerente: ANAIR FATIMA DA 

SILVA Requerido: AGEMED SAÚDE CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

De acordo com a certidão retro, a parte autora pugnou pela desistência da 

presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem resolução do mérito: VIII – 

homologar a desistência da ação (destaquei e negritei). Assim, desistindo 

a parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que 

esta se encerra no momento da homologação de sua desistência. Ante o 

exposto, homologo o pedido de desistência da ação, e em consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Não há necessidade de intimação das partes. 

Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de março 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72965 Nr: 930-62.2014.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Vistos, etc.

DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o cumprimento do remanescente da decisão de fls. 84.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73155 Nr: 1043-16.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO BROCH, CLEIDE MARIA WEIRICH BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 145, DETERMINO que a Secretaria de Vara, 

diligencie e providencie o necessário, para o integral cumprimento da 

decisão judicial de fls. 104/104v, com a consequente citação dos 

requeridos, ainda não citados, observando os endereços constantes às 
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fls. 135v, e fls. 145.

Sem prejuízo da determinação acima, considerando que até o presente 

momento não foi realizado audiência de conciliação em Juízo com as 

partes, bem como tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de 

Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09/05/2018, 

às 15h30min.

Tendo em vista o lapso temporal entre a data da distribuição da presente 

ação e a data hodierna, cumpra-se a presente decisão, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 246-84.2007.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida de ação de Busca e Apreensão formulada pelo BANCO FINASA 

S/A, em face de DORVAN LOPES PEREIRA, com base no Decreto-Lei 

911/69.

A liminar foi deferida às fls. 20/21.

O Banco requerente pugnou pela conversão de Busca e Apreensão em 

Ação de Execução por Quantia Certa (fls. 127).

 Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 329, inciso I, do Novo Código de Processo Civil que:

“Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu”.

Na hipótese, verifica-se que não houve triangularização da relação 

processual, ou seja, não houve citação da parte requerido. Destarte, sob 

essas circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução.

Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos.

 “Art. 5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o 

caso, executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, 

bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução (...).”

Isso posto, aplica-se, na hipótese, a exegese do dispositivo supra 

mencionado. Assim, possível à conversão da ação de busca e apreensão 

em ação executiva, quando ainda não triangularizada a relação 

processual.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada nos 

seguintes julgados proferidos pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106248/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - Relatora: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 09-02-2011)

 Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o requerente 

apresentou junto ao petitório de fls. 127 planilha de débito, comprovando a 

liquidez do título executivo, deve a ação ter sua classe alterada para 

execução de título extrajudicial.

Assim posto, DEFIRO o pedido de alteração de classe do processo, de 

busca e apreensão para execução, e DETERMINO:

CITE-SE para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, 

conforme disposto no artigo 829 do NCPC.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do artigo 829 do NCPC).

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 FIXO os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso de 

integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora 

fixada será reduzida pela metade (artigo 827, § 1º, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Observe a Secretaria, doravante, o feito seguirá na forma de execução de 

título extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais, em 12 parcelas, 

nos termos do art. 98, § 6º, NCPC, razão pela qual, proceda-se conforme 

o Art. 468, §7º e § 8º, da CNGC, sendo que para tanto concedo o prazo 

de 05 dias para inicio do recolhimento destas.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

No que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

considerando se tratar de matéria cuja cautela do magistrado deve ser 

redobrada, postergo sua análise após a audiência de conciliação.

Considerando a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, bem 

como o pedido expresso da parte autora, a fim de fomentar a pacificação 

social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 23 de Maio de 2018, às 14h30min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77383 Nr: 865-96.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcenio Fuchs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Desobstrução de via Pública com Pedido de Liminar 

proposto por Orcenio Fucus em face de Jovinal, vulgo “goiano”, ambos 

igualmente qualificados.

Em decisão de fls. 19, foi postergada a análise da Liminar para após a 

audiência de Conciliação.

Tentada a Conciliação, esta restou infrutífera conforme se verifica às fls. 

28.

O requerido apresentou Contestação às fls. 33/42.

A parte requerente impugnou às fls. 44/45.
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Intimados para especificarem provas, as partes se manifestaram às fls. 49 

- 55.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Vê-se que se encontra pendente de análise a preliminar de justiça gratuita.

Quanto a preliminar de justiça gratuita, esta não merece acolhimento, tendo 

em vista que a parte é representada por advogado dativo, nomeada pela 

Diretoria deste Foro.

Nesse passo, não há outras questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada.

Fixo como ponto controvertido, existe a obstrução na estrada; é direito do 

autor o acesso à estrada; a estrada é pública ou particular.

Considerando os pontos controvertidos acima fixados, defiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado conforme disposto 

nos artigos 357, §§4º e 5º e 450, todos do NCPC, além do depoimento 

pessoal das partes.

DECLARO, pois, saneado o feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2018, às 

15h00min.

 Intimem-se pessoalmente as partes, seus advogados, as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83054 Nr: 514-55.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO BALIM, LORECI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80438 Nr: 1454-54.2017.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Rossi Matsumoto, ROBERTO YOSHIO 

MATSUMOTO, SIMONE SAYOURI MATSUMOTO, ADRIANE MIDORI 

MATSUMOTO, KELLY CRISTINA TRINDADE MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI DA SILVA, CÍCERO ALBERTO DAL 

MOLIN, JOSÉ MARIA PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82031 Nr: 2442-75.2017.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIRA FUSSAE FUJII, KANJI TSUMURA (PROCURADOR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIAKI FUJII E TAKEKO FUJII (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, MARCELO 

HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, na pessoal de seu advogado, para que EMENDE 

a petição inicial, no prazo de 15 dias, juntando certidão de nascimento ou 

cópias dos documentos pessoais do autor e seu procurador, certidão de 

casamento do autor e seu procurador, observando os requisitos do artigo 

320, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Após a juntada dos documentos tornem-me os autos conclusos com 

URGÊNCIA.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 14535 Nr: 249-44.2004.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:SUBPROC. FISCAL, SANDRA MARA CONTES LOPES 

- OAB:MT-7109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, RODRIGO BOSCARATO DIAS - OAB:MT/3821-E, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:MT - 3821-E

 Certifico que o recurso de apelação apresentada pela parte exequente é 

tempestiva, razão pela qual impulsiono os autos para intimar a parte 

executada para que, querendo, apresente as contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76587 Nr: 438-02.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANTUIRDE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19142-MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 Certifico que nesta data cadastrei no sistema os advogados da parte 

requerida. Motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte acerca 

da decisão proferida de fls. 44."...Vistos, A parte autora ajuizou a 

presente demanda, manifestando-se expressamente pela realização da 

audiência de conciliação.

 É o relatório FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar de devidamente intimada via DJe, a parte autora não compareceu 

a presente audiência, bem como não apresentou justificativa para sua 

ausência, razão pela qual reconheço sua ausência como desistência da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se e intime-se.

Cumpra-se...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75850 Nr: 83-89.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS AMAZONAS LTDA ME, José Válter Pereira Souza, Adevaldo 

Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 
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OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 78, conforme segue:

"Certifico que, visando dar cabal cumprimento ao presente mandado 

extraído dos autos epígrafe, em diligência ao endereço mencionado no 

mandado, e após as formalidades legais, EFETUEI A CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS: José Valter Pereira Souza e Adevaldo Teixeira dos Santos, 

do inteiro teor da decisão constante do mandado. O qual após ouvir a 

leitura do referido mandado exarou o seu ciente no anverso e aceitou a 

contrafé que lhe ofereci.

 No entanto, examinando o processo, constatei que a parte efetuou o 

pagamento de apenas uma diligência, (diligência de citação) desta forma, 

aguardo o depósito das diligências de penhora, avaliação e intimação no 

valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para dar cumprimento efetivo ao 

mandado.

Razão pela qual suspendo minhas diligências e devolvo o mandado para 

os devidos fins. Por ser esta a pura expressão da verdade, assino e dou 

fé."

PROCEDO a intimação da Parte Autora, por meio de sua advogada 

constituída, para ciência e providências em relação aos atos posteriores a 

citação positiva, caso queira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71265 Nr: 653-80.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 54.

O acusado devidamente citado por Edital (fls. 81) ofereceu resposta 

escrita (fls. 82/86) por intermédio de seu advogado constituído (fls.85), 

apenas impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia 

ofertada pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de Outubro de 

2017, às 14h30min.

Intime-se a parte, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106366 Nr: 916-91.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, a fim de que no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas), justifique sua ausência em audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83661 Nr: 2997-86.2012.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRCD, Valter Saturnino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Posto isto, diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da Lei 

6.194/1974, condenando a requerida SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT ao pagamento ao requerente WESLEI ROGER 

COSTA DAMARAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT, juros em 1% 

a.m. (um por cento ao mês) a partir da data da citação e correção 

monetária desde o evento danoso.Em razão da sucumbência parcial, 

determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do CPC, suspensas 

ao autor em razão da gratuidade da justiça.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as providências e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85002 Nr: 959-67.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria da Silva Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciária para revisão de benefício previdenciário 

– pensão por morte em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Diz a parte autora que o benefício foi implantado com valor inferior àquele 

que o falecido recebia a título de aposentadoria.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO

DA DECADÊNCIA

A Lei 8.213/91, em sua forma original previa a possibilidade de revisão do 

valor do benefício concedido ao segurado, entretanto não estabelecia um 

prazo para o requerimento da revisão.

Visando sanar essa lacuna o legislador instituiu a Medida Provisória 

1.523-9, de junho de 1.997, que foi convertida na Lei nº 9.528, em 10 de 

dezembro 1997 dando nova redação ao artigo 103 da Lei nº 8.213/91, a 

qual estabeleceu o prazo decadencial decenal para o segurado pleitear a 

revisão do ato de concessão do benefício, e o Supremo Tribunal Federal, 

em sede de recurso extraordinário, RE-626.489, firmou entendimento que 

a norma processual de decadência incide a todos os benefícios 

previdenciários concedidos, ainda que na vigência da lei antiga, desde o 

dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação a 

partir de 01/08/97.

Deste modo, havendo a requerente percebido o benefício em 19 de 

fevereiro de 2002, NB 123.259.682-2, válido o cômputo da decadência a 

partir do dia 01 de março de 2002, decaindo o direito da parte autora em 

01 de março de 2012, razão pela qual acolho a prejudicial de mérito 

ventilada, uma vez que a ação foi proposta em 23 de maio de 2013.

ISTO POSTO, conheço da decadência e na forma do art. 487, II do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido aviado pela parte 

autora e extinto o processo com resolução de mérito.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, suspensos em razão 

do deferimento da gratuidade judiciária.

Intimem-se.

Transitado em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29844 Nr: 1317-42.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Denski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 112018 Nr: 4037-30.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Coelho de Araujo, Rayllander Viega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:

 “Vistos. Permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105117 Nr: 216-18.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdAdS, VJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonete Giachini - 

OAB:MT/22.555-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Ivonete Giachini para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1843-72.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS movida por 

CRISTIANO MUNARETTO em face de LUIZ CARLOS MATOS.

Com a inicial carreou documentos, 15/37.

O requerente alega que negociou com o requerido direitos possessórios 

sobre o imóvel rural, descrito na inicial, sendo que comprou os referidos 

direitos pela quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo 

o pagamento avençado através de entrada de R$ 75.000,00 e o saldo 

remanescente no mesmo valor, representado por uma Nota Promissória, a 

ser resgatada na data de 10 de agosto de 2008.

Contudo, assevera que antes de integralizar o pagamento do saldo 

remanescente, descobriu que a posse rural que adquiriu encontra-se 

incrustada nos limites do Parque Nacional do Jamanxim, assim, em vista 

deste fato, encontrou em contato com o requerido para rescindir 

amigavelmente o negócio entabulado, no entanto, o requerido não 

concorda com a resolução pacífica do litígio, desta forma, o requerente 

não viu outra alternativa senão a propositura de ação de rescisão 

contratual cumulada com a devolução da quantia paga, para ver seus 

direitos resguardados.

Acontece ainda, que o requerente teve conhecimento, que o requerido 

encontra-se em situação financeira debilitada e acumula inúmeras dívidas, 

deste modo, diante do temor de sofrer sério gravame, é que propõem a 

presente ação cautelar de arrolamento de bens, com pedido liminar, 

objetivando arrolar o bem descrito na inicial, assegurando-se o provimento 

final da futura ação de rescisão contratual.

 O requerido contestou a ação, fls. 47/52.

Impugnado às fls. 53/58.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Considerando que a ação cautelar é dependente da ação principal, e não 

subsiste sem ela. Logo, tendo sido proferida sentença resolutiva de 

mérito, julgando improcedente a ação, nos autos da ação de anulação de 

negócio jurídico bilateral c/c devolução de quantia paga e reparação por 

danos morais, a extinção da cautelar, é medida que se impõe.

 Posto isto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

carência superveniente da ação.

Sem condenação em custas processuais.

Após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33181 Nr: 2086-16.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido aviado pela parte autora e extinto o 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários advocatícios pelo 

requerente. Fixo os sucumbenciais em 10% (dez) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87580 Nr: 862-33.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 1369-67.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82367 Nr: 1701-29.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 
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prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94278 Nr: 1854-57.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Carvalho Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 2198-09.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildenilton Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81411 Nr: 745-13.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINHA GALVÃO, Olmiro Alves Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a)reconhecer como exercício 

rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo.b)determinar ao INSS que CONCEDA o benefício assistencial 

NB. 546.760.497-6, no valor de um salário-mínimo, à LUCINHA GALVAO, 

com data do início do benefício – DIB - em 24/06/2011 com RMI e RMA a 

serem calculados pela Autarquia Previdenciária.c) condenar o INSS a 

pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, 

excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos 

anteriores à propositura da presente ação). Declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem 

ser equivalentes aos índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 

26/06/2013). No que tange à correção monetária, permanece a aplicação 

da TR, como estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais 

consagrados pela jurisprudência.DETERMINO À SECRETARIA que, antes 

de enviar os autos ao INSS, expeça ofício ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária do Estado de Mato Grosso solicitando o pagamento dos 

honorários do perito médico RICARDO HENRIQUE RIBEIRO – CRM 1845/MT, 

nos moldes do Anexo I, da Resolução 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, certificando nos autos o envio.Autarquia isenta de custas, na 

forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, 

parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil vigente.Apresentado 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo 

legal.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da presente decisão ao 

Gerente Executivo do INSS da Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 2568-90.2010.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 2711-06.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO RIBEIRO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95797 Nr: 2766-54.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Damasceno Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 2599-42.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a)reconhecer como exercício 

rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo.b)determinar ao INSS que CONCEDA o benefício assistencial 

NB. 551.728.133-4, no valor de um salário-mínimo, à MARIA DE LOURDES 

RAMOS DE ALMEIDA, com data do início do benefício – DIB - em 

09/06/2012 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas 

(aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente 

ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 

os juros moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, 

Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange à correção 

monetária, permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e 

demais índices oficiais consagrados pela jurisprudência.DETERMINO À 

SECRETARIA que, antes de enviar os autos ao INSS, expeça ofício ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso solicitando 

o pagamento dos honorários do perito médico RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO – CRM 1845/MT, nos moldes do Anexo I, da Resolução 541/2007 

do Conselho da Justiça Federal, certificando nos autos o envio.Autarquia 

isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma 

do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil 
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vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar 

resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38316 Nr: 516-24.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracina Maria Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83789 Nr: 3126-91.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Maria Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86117 Nr: 2039-66.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90215 Nr: 2523-47.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91410 Nr: 306-94.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Valdecir Floriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90687 Nr: 2816-17.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Rhoden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 1925-06.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Didimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença para determinar a apresentação de novos 

cálculos de cumprimento de sentença, observando-se a aplicabilidade do 

INPC em substituição à TR; a compensação do período recebido a título de 

Benefício Assistencial no período de 2008 a 2011, acrescido, tão somente 

dos respectivos abonos salariais anuais, integrais e proporcionais, nos 

termos da fundamentação.Compenso os honorários sucumbenciais.Com o 

trânsito em julgado dessa decisão e apresentação dos cálculos, 

expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor - RPV, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86709 Nr: 162-57.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, IV e VI do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO DE JESUS 

FERREIRA, qualificado nos autos, referente aos crimes descritos no artigo 

330 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.Ciência ao 

Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante 

as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89688 Nr: 2103-42.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado RAIMUNDO DA SILVA 

FERREIRA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 

todos do Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da 

prescrição retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 89677 Nr: 2094-80.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, IV e VI do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCOS DE SOUSA 

SILVA, qualificado nos autos, referente aos crimes descritos nos artigos 

311 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal 

Brasileiro.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 1861-93.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Trindade Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 2494-65.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Alessandra de Castro Perez, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34597 Nr: 713-13.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Mista Agropecuária Guarantã do Norte-MT, 

Pedro José Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Administração da Cooperativa 

Cooperguarantã, DARCI ZANON, Antenor Caragnato, Joel da Costa 

Borges, Carlos Beninca, Angelo Batistel, Osvaldo Santo M. Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Dou por finda a instrução processual.

Concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para 

apresentação de memoriais finais escritos, iniciando-se pelo requerente.

Com a apresentação, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87545 Nr: 830-28.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arminda Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 2328-38.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldtraud Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83541 Nr: 2881-80.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE ARAUJO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88773 Nr: 1765-68.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jose da Silva, Valdenir Alves da Silva, 

Weliton Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e do 

artigo 1.282 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Irineu Paiano Filho, para 

dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87549 Nr: 834-65.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Lima Leite, Salete Maria Potrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89805 Nr: 2202-12.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Rufino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder o amparo 

assistencial ao idoso ao JOÃO RUFINO, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, a 

teor do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, nos termos retro 

expendidos, a contar do requerimento administrativo, ocorrido em 01de 

junho de 2011, ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação 

continuada porventura auferido, com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida.Correção monetária e juros 

pelos índices previstos no manual de orientação de procedimentos para 

cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única 

vez, desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993.Condeno a autarquia a 

arcar com os honorários advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% 

da monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação 

da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, 

inciso I, do Código de Processo Cívil.Deixo de proceder à remessa ex 

officio por força do que dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do citado digesto 

adjetivo, que a dispensa em causas dessa envergadura, não se tratando 

de sentença ilíquida, pois o valor da condenação é exato um 

salário-mínimo por mês, que anualmente implica não extrapolar treze 

salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa a remessa 

compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda ser 

analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do ajuizamento da demanda acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Registre-se, publique-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39440 Nr: 1641-27.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Angela Raimundi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87414 Nr: 734-13.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celiane Aparecida Caovilla, Elsa Antonia Travessini 

Pazini, Valério Kosvoski, Justina Maria Filippin, Lurdes Maria Nicolini Cavalli, 

Silmara de Fátima Laverdi, Veronice Maria Reis Schwarzer, Vilma Eing 

Ludvik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95504 Nr: 2622-80.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Macedo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.H. Transportes Ltda, Olga dos Santos Hess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados por LÁZARO 

MACEDO FONSECA em face de T.H. TRANSPORTES LTDA, representados 

por sua sócia OLGA DOS SANTOS HESS.

 Alega o embargante ser proprietário do veículo objeto da ação cautelar de 

busca e apreensão, cód.86960. Ventila haver uma restrição judicial no 

cadastro veicular do DENTRAN/MT do veículo marca FORD RANGER XL, 

ano/modelo 2010/2011, cor branca, placa MJH8349, chassi nº 

8AFER11POBJ353387, RENAVAN 273344137, de propriedade do 

embargante e pugna pelo desbloqueio do veículo.

Com a inicial juntou documentos, 14/26.

O embargado contestou às fls. 37/54.

Apresentada a impugnação às fls. 60/65.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de embargos de terceiro manejados em razão da decisão de fl. 

43 nos autos em apenso, Código 86960, a qual determinou a constrição do 

bem de propriedade do Sr. Lázaro Macedo Fonseca.

 Em razão da Ação Cautelar de Busca e Apreensão ter sido julgada 

extinta, determinando, ainda, a baixa da restrição judicial, o objeto da 

presente demanda resta prejudicado.

 Posto isto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

carência superveniente da ação.

Sem condenação em custas processuais.

Após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42393 Nr: 1773-50.2011.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fernandes de Oliveira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS movida por WILMA 

FERNANDES DE OLIVEIRA MACHADO.

Devidamente intimada nos autos da Ação de Inventário de Cód. 28851, a 

requerente apresentou a prestação de contas exigidas, juntando 

documentos de fls. 12/64.

Em manifestação a inventariante Argemira Pedroso Zamar alega que as 

contas apresentadas não podem ser aceitas, uma vez que padecem de 

vícios.

 É o relato do necessário.

 Passo a sanear o feito.

 A Ação de Prestação de Contas tem como finalidade demonstrar o 

resultado da administração, verificação da utilização de bens, frutos e 

rendimentos, sendo que, no caso em tela, esta obrigação origina-se da 

condição de inventariante que a requerente anteriormente exercia.

 O Código de Processo Civil em seu artigo 551 delimita que as contas 

devem ser apresentadas “de forma adequada, especificando-se as 

receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

 Não há mais, propriamente, forma específica. A prestação de contas 

precisa apresentar-se apropriada aos fins a que se destina para melhor 

compreensão por parte de seus destinatários.

 Assim, intime-se a parte autora para apresentar, de forma clara, com 

particularização dos períodos, as transações ocorridas, conforme 

exaradas pelas notas fiscais de fls. 20/63, detalhando os valores 

recebidos e os valores pagos nos períodos especificados, apontando os 

favorecidos de cada movimentação, para ao fim de cada período 

descrever o resultado financeiro.

 Apresentadas as contas pela requerente, intime-se a atual inventariante 

para que se manifeste sobre as contas oferecidas, alertando de que não 

serão aceitas as impugnações genéricas e imprecisas, que pouco 
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contribuem para o deslinde da controvérsia, tal como feito às fls. 70/73. 

Anote-se que a discordância difusa e imprecisa, será tida como má-fé 

processual com o consequente acolhimento das contas da requerente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85537 Nr: 1497-48.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-acidente NB. 616.912.835-0 a 

JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS (CPF 328.891.431-04), com data do 

início do benefício – DIB - em 06/02/2017, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do 

art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito 

da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de 

AUXÍLIO-ACIDENTE em favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a 

PAGAR à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, 

excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos 

anteriores à propositura da presente ação), acrescidas de juros 

moratórios e correção monetária, a contar da citação. Nos termos do que 

decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, os 

juros deverão ser calculados com aplicação do índice de remuneração da 

poupança (TR) e a correção monetária pelo IPCA-E.Concedo o benefício 

de gratuidade judiciária.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89262 Nr: 1912-94.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza Ferreira, LUIZ CARLOS 

FREIRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos 

16194-57.2017.811.0015 (cód. 312678) , da Comarca de Sinop.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86277 Nr: 2179-03.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdene Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenaseg - Federação Nacional de Seguros - 

Convenio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por JOSÉ 

VALDENE SOUSA LIMA, em face de FENASEG – FEDERAÇÃO NACIONAL 

DE SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Da 

ilegitimidade passiva Assevera a parte ré que foi concedida à Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a autorização para operar 

nesses casos devendo pagar, inclusive, todas as indenizações, do que 

restaria afastada, em tese, a sua legitimidade ad causam. Por tais motivos 

a parte ré requer a alteração do polo passivo desta ação. Logo, por estar 

presente o interesse processual para a promoção da presente ação, 

rejeito a preliminar ora avaliada. Desse modo, determino a intimação das 

partes para que, no prazo comum de 10 dias, indiquem as provas que 

pretendam produzir, justificando a sua finalidade/utilidade. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34636 Nr: 751-25.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cézar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5.736

 Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, bem como ante 

as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, destituo o perito 

anteriormente nomeado, e, determino a expedição de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde para que indique um profissional da saúde apto a 

realizar o ato, como também designe dia e horário para sua realização.

 Em observância ao disposto no §4º do artigo 504 da CNGC, bem como 

aos valores fixados na tabela de honorários periciais, constante no anexo 

da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, fixo os honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Muito embora a representação por advogado particular não obste à 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, revela-se que 

a parte autora possui condições mínimas de arcar com algumas despesas 

processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si requerida.

Assim, intime-se a parte autora para que adiante o valor da perícia por 

depósito judicial como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88249 Nr: 1407-06.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.H. Transportes Ltda, Olga dos Santos Hess

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano de Oliveira Machado, Aline Carla Ecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Sichoski - OAB:18.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de constrição judicial do veículo FORD RANGER XL, 

ano/modelo 2010/2011, cor branca, placa MJH8349, chassi nº 

8AFER11POBJ353387, RENAVAN 273344137, formulado às fls. 42/45.

Apesar dos argumentos dispendidos pelo autor, INDEFIRO o petitório uma 

vez que, conforme narrado na exordial, houve a tradição do veículo à 

terceiro, com a anuência do autor, bem como a causa de pedir e pedido 

desta ação são o recebimento de valor referente à venda do veículo em 

questão, não existindo razões para o deferimento da constrição.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41124 Nr: 503-88.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 
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OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cobrança movida por RVL-COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP em face do MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT.

 Na inicial alega a parte autora ser credora da municipalidade no montante 

de R$ 59.913,37 (cinquenta e nove mil, novecentos e treze reais e trinta e 

sete centavos) referentes ao fornecimento de óleo combustível, conforme 

notas fiscais carreadas aos autos.

 Com a exordial juntou documentos, fls. 13/47.

O Município de Novo Mundo contesta a ação, fls. 63/71, alegando 

preliminarmente a carência da ação ante a impossibilidade jurídica do 

pedido.

O requerente impugna a contestação, fls. 72/85, e apresenta contrato de 

nº 018/2009, alegando ser o instrumento que autoriza o fornecimento de 

combustível pelo requerente ao requerido.

Dada vistas ao requerido para manifestar-se acerca do contrato carreado 

pelo requerente, fl. 97, quedou-se inerte, fl.104.

 É o relato do necessário.

 Passo a sanear o feito.

 Da carência da ação

No tocante à preliminar de carência da ação, uma vez que tal matéria 

preliminar confunde-se com o mérito da causa, resta prejudicada a sua 

análise.

Desse modo, determino a intimação das partes para que, no prazo comum 

de 10 dias, indiquem as provas que pretendam produzir, justificando a sua 

finalidade/utilidade.

Findo o prazo, vindo ou não pedido das partes, venham-me conclusos 

para deliberar sobre os pedidos de prova e designar instrução ou 

proceder ao julgamento da lide conforme o estado do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87544 Nr: 829-43.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaranorte Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Marcia Morais da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida,para efetuar o pagamento das 

custas/taxas processuais pendentes, no valor de R$ 628,07 (seiscentos e 

vinte e oito reais e sete centavos) , no prazo de5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36362 Nr: 2472-12.2009.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 Intimação da parte requerida para pedir o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1446-71.2012.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Giulio Alvarenga Reale, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC. Bem como, efetuar o pagamento da 

diligência complementar constante nas fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 2991-11.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Jean Carlos Rovaris, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35167 Nr: 1279-59.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues Padilha Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Bernardo de Souza, Claudinei Ferreira 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Neste patamar, rejeito a alegação de nulidade, ante a constatação de 

qualquer prejuízo à parte requerida Aroldo. Quanto ao requerimento do 

autor pugnando pela aplicação das sanções previstas no artigo 77 do 

Código de Processo Civil, para as condutas descritas nos incisos I, II e III, 

vejo que o petitório não deve prosperar. A uma, porque não foram 

comprovadas tais condutas; a duas, porquanto as sanções previstas no 

referido dispositivo, como a configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça, a aplicação de multa, por exemplo, não coadunam com as figuras 

contidas nos incisos I, II, III, sendo aplicáveis, tão somente, às hipóteses 

dos incisos IV e V. Sopesada esta parte inicial, verifica-se que até o 

momento não foi realizada a perícia médica no requerente, bem como 

informado, segundo certidão de fl. 236, se o valor depositado para 

custodiar os honorários periciais foi devolvido. Deste modo, intime-se a 

parte autora para informar quanto à restituição.No que concerne à 

realização da perícia médica, tratando-se de processo pertencente à Meta 

2 do CNJ, bem como ante as inúmeras designações periciais realizadas 

neste feito, destituo o perito anteriormente nomeado, e, determino a 

expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde para que indique um 

profissional da saúde apto a realizar o ato, como também designe dia e 

horário para sua realização. Em observância ao disposto no §4º do artigo 

504 da CNGC, bem como aos valores fixados na tabela de honorários 

periciais, constante no anexo da Resolução 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais).Muito embora a representação por advogado particular não obste à 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, revela-se que 

a parte autora possui condições mínimas de arcar com algumas despesas 

processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si requerida.Assim, 

intime-se a parte autora para que adiante o valor da perícia por depósito 

judicial como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 2997-18.2014.811.0087
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Jean Carlos Rovaris, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 2357-25.2008.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fernandes de Oliveira Machado, IRON 

FERNANDES DE OLIVEIRA, Walma Fernandes de Oliveira Silva, ESPOLIO 

Braz Fernandes de Oliveira (de Cujus), Laurinda da Silva Oliveira, Edimar 

da Silva Oliveira, Argemira Pedrosa Zamar, Jose Oliveira de Almeida, Erica 

Ancelmo de Oliveira Almeida, Erida Ancelmo de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730, Ralff 

Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aceito o encargo e prestado o compromisso, cabe a fiel depositária 

assegurar que os imóveis permaneçam em perfeitas condições, a fim de 

que os restitua no estado em que os encontrou, sendo-lhe possível ser 

concedida a imissão na posse em seu favor. Inobstante, há declarações 

nos autos de que a posse de alguns bens imóveis tem sido exercida por 

terceiros, fato este que obsta o deferimento da referida medida.De tal 

modo, intime-se a Sra. Argemira para que se manifeste acerca das 

propriedades das quais exerce a guarda, informando quem desempenha a 

posse dos imóveis que postula pela imissão em seu favor, bem como 

apresente, em caso de posse de terceiros, os instrumentos que autorizem 

a permanência no imóvel, carreando aos autos informações sobre os 

rendimentos provenientes desses bens, como também acerca dos 

semoventes. Quanto ao pedido de fls. 112/113, constata-se que resta 

prejudicada sua apreciação ante ao decurso considerável do lapso 

temporal, bem como a ausência de prejuízos noticiados pelos 

peticionantes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14117 Nr: 1620-61.2004.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDB, MdLdJ, MCdJ, vCdB, JdSB, VCdB, NBCdB, 

MACBdS, JdSR, RCR, NR, ICB, MCB, ECdB, VCdB, VCdC, LPdC, DCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdB, BCdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111493 Nr: 3738-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Itauba-MT, Ivan José 

Lorenzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Luiz Carlos dos Santos Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:MT-17770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que citei o Sr° Luiz Carlos dos Santos Prado, que compareceu na 

vara única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 1379-43.2011.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

PANAMERICANO S/A em face de MARCOS ROGÉRIO ROSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O requerido não foi citado e o bem não foi localizado pelo Oficial de Justiça 

(fls. 48).

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 74.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – “por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 915-19.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIA SALETE JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por Clenia Salete 

Justen em face do Município De Guarantã Do Norte. Com a inicial 

colacionou documentos de fls. 17/38.Realizada a audiência de instrução e 

julgamento às fls. 59/60.O Município de Guarantã do Norte apresentou 

contestação às fls. 63/85.Foram nomeados como perito o Dr. João 

Candido da Silva, fl. 98, e o Dr. Odir Martins, fl. 103, todavia quedaram-se 

inertes, fls. 102 e 106, respectivamente. Em manifestação a parte autora 

pugna pela nomeação de novo perito, fls. 107/v. É o relato do 

necessário.Passo a sanear o feito. Compulsando os autos, constata-se 

que não houve a análise do pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, logo, em análise aos documentos 

colacionados à inicial, defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Considerando a inércia do perito nomeado Dr. Odir Martins, o destituo e 

NOMEIO como perito técnico o Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 

3298, que por intermédio de contato telefônico com a Assessoria, aceitou 

o encargo.Em observância ao disposto no item 2.18.5 da CNGC, fixo os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. intime-se a parte requerente 

para que compareça no dia 15/02/2018, às 17 horas, no consultório do 
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Perito Judicial Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, Rua 04, nº 39, Clínica 

de Vídeo-Endoscopia (ao lado da Prefeitura Municipal), Matupá, para 

realização do exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).Aportando o laudo pericial e, após a cientificação das partes, 

declaro encerrada a instrução e concedo as partes o prazo de 10 dias, 

sucessivos, para apresentação de memoriais escritos, iniciando pelo 

autor.Esgotado o prazo, voltem conclusos para sentença.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, COM URGÊNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 73-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronisson Alinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Deste modo, DEFIRO EM PARTES os benefícios da Justiça Gratuita, na 

forma do artigo 98, §5º do CPC, tão somente para o pagamento das custas 

e emolumentos.Tratando-se de processo pertencente à Meta 2 do CNJ, 

bem como ante as inúmeras designações periciais realizadas neste feito, 

destituo o perito anteriormente nomeado, e, visando dar efetividade à 

prova pericial e celeridade ao processo, nomeio como médico perito o Dr. 

Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, que em contato telefônico 

com a assessoria aceitou o encargo.Em observância ao disposto no §4º 

do artigo 504 da CNGC, bem como aos valores fixados na tabela de 

honorários periciais, constante no anexo da Resolução 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais).Intime-se a parte autora para que realize o depósito prévio 

do valor da perícia.Efetuado o pagamento, intime-se a parte requerente 

para que compareça no dia 01/03/2018, às 17 horas, no consultório do 

Perito Judicial Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, Rua 04, nº 39, Clínica 

de Vídeo-Endoscopia (ao lado da Prefeitura Municipal), Matupá, para 

realização do exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos formulados às fls. 

99/100 e 139.Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização dos 

trabalhos periciais. Aportando o laudo pericial, cientifiquem-se as 

partes.Esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107558 Nr: 1642-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE VITALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107620 Nr: 1670-33.2017.811.0087

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKPdS, WP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108860 Nr: 2295-67.2017.811.0087

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSL, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105835 Nr: 626-76.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MENEGAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de GUSTAVO 

MENEGAZZI, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 22).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104393 Nr: 4283-60.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ABERCIO GOMES 

DA COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 56).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107862 Nr: 1745-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO CESARIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ALTAMIRO 

CESARIO CORREIA, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 22).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105839 Nr: 627-61.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS & CANGUCU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de REIS & CANGUCU 

LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 29).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105027 Nr: 165-07.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GUILHERME ANTONIO VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO FINASA 

BMC S.A em face de JOÃO GUILHERME ANTONIO VOGEL, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 29).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31749 Nr: 684-94.2008.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 Compulsando os autos (fls. 117), verifico que a requerente devidamente 

intimada para dar prosseguimento no feito, não o fez.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas ao requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90937 Nr: 3006-77.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONCOSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Junior Tavares da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por YAMAHA 

ADMINISTRADOR ADE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de MAYCON 

JUNIOR TAVARES DA LUZ.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido.
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Insta considerar ainda, que os dados da parte requerida são insuficientes 

para proceder com a busca online.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço.

No mais, considerando que os autos foram ajuizados há mais de 3 (três) 

anos, não tendo a parte autora logrado êxito em informar o endereço do 

requerido para citação e, não podendo o feito ficar eternamente em 

tramitação, julgo extinto os autos, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas ao requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 1756-09.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmiro Alves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107728 Nr: 1700-68.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaranorte Empreendimentos Imobiliários Ltda., Leoni 

Bach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e 

aluguéis e acessórios.

De pronto, noto que a esposa do requerido exerce função de confiança 

neste juízo.

Assim, em razão da estreita relação de confiança existente entre a 

esposa do requerido e este magistrado, dou-me por suspeito para 

apreciar e julgar a causa.

Remetam-se ao substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106432 Nr: 958-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:22498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) DHIONNE MOURA GERALDO 

DA SILVA, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2214-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extraia-se cópia integral do processo e encaminhe-se à Direção do Foro 

para apurar o motivo pelo qual o Oficial de Justiça permaneceu por mais 

de 1 (um) ano com o mandado em seu poder sem dar o devido 

cumprimento.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 1585-52.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Feijo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, conheço da decadência quanto ao benefício NB 

109.667.851-6 e na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aviado pela parte autora e 

extinto o processo com resolução de mérito para condenar o INSS 

a:a)Fixar o salário-de-contribuição do requerente em 2,3 salários 

mínimos;b)Proceder-se à revisão do benefício de auxílio-acidente, NB 

552.874.252-4, a REGINALDO FEIJO RAMOS, a partir da data de início do 

benefício – DIB - em 08/08/2012, com RMI e RMA a serem calculados pela 

Autarquia Previdenciária;c)a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação). 

Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os 

juros moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator 

Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange à correção monetária, 

permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e demais 

índices oficiais consagrados pela jurisprudência.O benefício deve ser 

imediatamente revisado pela autarquia previdenciária, comprovando-se 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua intimação da 

decisão.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Deixo de proceder à remessa ex officio por 

força do que dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do citado digesto adjetivo, 

que a dispensa em causas dessa envergadura, não se tratando de 

sentença ilíquida, pois o valor da condenação é exato um salário-mínimo 

por mês, que anualmente implica não extrapolar treze salários-mínimos, e o 

limite da Lei atual que dispensa a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) 

salários-mínimos. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109732 Nr: 2786-74.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Gonçalves Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar de Carvalho Junior 

- OAB:10032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto, dado que em consulta ao Portal Transparência do 

Estado de Mato Grosso (www.transparencia.mt.gov.br), constatei que a 

parte-autora exerce o cargo de segundo sargento, tendo recebido no mês 

de janeiro/2018, o valor líquido de R$ 7.094,08 (sete mil noventa e quatro 

reais e oito centavos).Sendo assim, diante da falta de presunção do 
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estado de miserabilidade da requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33568 Nr: 572-74.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPM, DPdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA-VARA ÚNICA

Processo nº 572-74.2014.811.0036 (33568)

Execução de Alimentos

Decisão

Visto.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 64/65, determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud) em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE o devedor pessoalmente, para 

que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por 

meio de embargos.

Infrutífera a providência, DIGA o Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 153-20.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nunes de Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Larissa Dias de Souza 

Soares - OAB:16176-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Assim, conforme se depreende da ação proposta pela requerente, que 

não se fazem presentes nos fólios provas pré-constituídas capazes de 

demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela.Em face do exposto, ausentes os 

requisitos legais, indefiro por ora o pedido de tutela antecipada. Cite-se o 

réu para responder em 60 (sessenta) dias.Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 285 e 319).Decorrido o prazo 

certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44621 Nr: 1953-49.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rojas da Silva Santos, Raimundo 

Nonato Costa Chagas, Daniel Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:MT 13.420

 DECISÃO DE PRONÚNCIA

O Ministério Público Estadual denunciou Raimundo Nonato Costa Chagas, 

brasileiro, amasiado, desempregado, nasci do aos 02/11/1987, natural de 

Palmeirândia-MA, filho de Júlio Heleno Ribeiro e Neuza Verônica Costa, 

atualmente segregado preventivamente, pela prática, em tese, das 

infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, inciso VII c/c artigo 14, 

inciso II do Código Penal; art. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II do 

Código Penal por 2x (duas vezes) nos moldes do artigo 71 CP; artigo 157, 

§2º, inciso I, II, por 2x (duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP, artigo 288 

do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos moldes do artigo 69 

do diploma repressor aludido;

 Roque Rojas da Silva Santos, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido 

aos 02/01/1991, natural de Alto Garças-MT, filho de Juan Carlos da Silva e 

Marizete da Silva Santos, atualmente segregado preventivamente, pela 

prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, 

inciso VII c/c artigo 14, inciso II do Código Penal; art. 157, §3º, parte final, 

c/c artigo 14, inciso II do Código Penal por 2x (duas vezes) nos moldes do 

artigo 71 CP; artigo 157, §2º, inciso I, II, por 2x (duas) vezes nos moldes 

do artigo 71 CP, artigo 288 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, 

nos moldes do artigo 69 do diploma repressor aludido; e

Daniel Ramos da Silva, brasileiro, solteiro, empacotador, nascido aos 

29/11/1997, natural de Campo Alegre-AL, filho de Jamilson Ramos da Silva 

e Ana Maria Ramos da Silva, atualmente segregado, pela prática, em tese, 

das infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, inciso VII c/c artigo 

14, inciso II do Código Penal; art. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II 

do Código Penal por 2x (duas vezes) nos moldes do artigo 71 CP; artigo 

157, §2º, inciso I, II, por 2x (duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP, 

artigo 288 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos moldes do 

artigo 69 do diploma repressor aludido.

 1° FATO

Consoante às investigações realizadas no inquérito policial, os 

denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas da Silva Santos e 

Raimundo Nonato Costa Chagas, associaram-se com o fim específico de 

cometer crimes.

Denota-se do caderno investigativo que os denunciados pelo fato de 

serem usuários de substâncias entorpecentes, acabaram se conhecendo. 

Ocorre, que o denunciado Raimundo Nonato laborou por certo lapso de 

tempo em fazendas na zona rural deste Município e do Município de Alto 

Garças/MT, conhecendo bem as características dos referidos lugares, 

motivo pelo qual propôs aos outros dois denunciados a empreitada 

criminosa.

Nesta senda, após devidamente conluiados e associados em 03 (três) 

pessoas, com o fito claro e único de cometer crimes, passaram os 

denunciados a perpetrar infrações penais como: tentativas de homicídio, 

assaltos, latrocínios tentados em propriedades localizadas na zona rural 

desta Comarca, conforme passa-se a expor nos fatos que seguem.

2° FATO

Depreende-se do caderno investigatório que em 18 de Agosto de 2016, 

por volta das 10h00min, na fazenda Cabeceira do Lobo, zona rural deste 

Município, os denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas da Silva 

Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas, previamente combinados e 

mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante violência e 

grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta 

Honda/Bros, cor vermelha, 01 (um) celular LG, cor preta, a quantia de 

aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) Rifle 

Calibre 22, semiautomático, Modelo 7022, numeração EIE3024132, com 02 

(dois) carregadores, 01 (uma) caixa de munição cal. 22, marca CBC e 01 

(uma) lanterna de cor preta, pertencentes às vítimas José Aparecido 

Macário Marques e Idelfonso Borges da Silva.

Consoante ao apurado, o denunciado Raimundo Nonato levou seus outros 

dois comparsas até o local supra para iniciaram a ação delituosa. Ao 

passo em que Raimundo já era conhecido por ali, este ficou escondido 

aguardando que os denunciados Daniel e Roque retornassem com as res 

furtivas.

Neste contexto, Daniel e Roque adentraram a propriedade rural, pedindo 

água, e posteriormente valendo-se de uma faca, renderam o caseiro da 
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fazenda, a vítima José Aparecido Macário Marques, amarrando-o com fios 

de energia e o levaram para o banheiro, onde amarraram seus pés e o 

deixaram trancado.

No enredo criminoso os denunciados subtraíram 01 (uma) motocicleta 

Honda/Bros, cor vermelha, 01 (um) celular LG, cor preta, a quantia de 

aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) Rifle 

Calibre 22, semiautomático, Modelo 7022, numeração EIE3024132, com 02 

(dois) carregadores, 01 (uma) caixa de munição cal. 22, marca CBC e 01 

(uma) lanterna de cor preta, pertencentes às vítimas José Aparecido 

Macário Marques e Idelfonso Borges da Silva.

O armamento supra é registrado em nome da vítima Idelfonso, conforme 

registro colacionado ao procedimento de investigação.

Por fim, evadiram-se do local na motocicleta Honda/Bros, apanharam o 

denunciado Raimundo que estava à espera, e saíram os 03 (três) 

criminosos no veículo supra.

3° FATO

Deflui das investigações presentes no inquérito policial, que no 18 de 

Agosto de 2016, na fazenda Barra do Lobo, zona rural deste Município, 

por volta das 15h50min, os denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque 

Rojas da Silva Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas, previamente 

conluiados e mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante 

violência e grave ameaça, coisa alheia móvel consistente na quantia de 

R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 01 (um) celular marca LG, 01 

(um) celular da marca Samsung, modelo J5, 01 (um) celular da marca 

Caterpillar, e 01 (uma) Caminhonete da marca S10, cor prata, Placa 

EQA-0749, pertencentes às vítimas Josilene Rodrigues Ribeiro, José 

Soares Lima e João Bosco Mendonça.

Conforme apurado, os denunciados dirigiram-se à fazenda supra, 

momento em que Raimundo Nonato se ocultou, tendo em vista já ser 

conhecido no local, e seus comparsas Daniel e Roque adentraram a 

propriedade rural em uma motocicleta de cor vermelha sentido à casa da 

vítima Valdir José Soares Lima, o qual é o caseiro da fazenda, pedindo 

que lhes fosse fornecido um pouco de água.

Desta feita, o denunciado Daniel empunhando uma arma de fogo do tipo 

revólver calibre 38, “enquadrou” o caseiro juntamente com seu comparsa 

Roque, anunciando o assalto. Neste contexto, a vítima Valdir fora 

amarrada e teve a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) e 01 (um) 

celular da marca LG subtraídos.

Após tal feito, dirigiram-se à sede da fazenda, local em que estava à vítima 

Josilene Rodrigues Ribeiro, adentrando sorrateiramente ao local, 

surpreendendo a vítima enquanto esta falava ao telefone, anunciado o 

assaltando valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver, dizendo 

“Dona é um assalto, fala pra ela que depois você liga”.

Na ação delituosa os denunciados Daniel e Roque valiam-se de uma arma 

de fogo supra e de uma faca para abordarem a vítima, ocasião em que 

furtaram desta a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (um) 

celular da marca Samsung, modelo J5, 01 (um) celular da marca 

Caterpillar, tendo ao fim, amarrando-a pelos pés e mãos com um fio de 

extensão.

Seguindo no enredo criminoso, os denunciados abandonaram a 

motocicleta vermelha em que chegaram ao local, e evadiram-se levando, 

ainda, um veículo caminhonete S-10, cor prata, placa EQA-0749, 

pertencente à vítima João Bosco Mendonça, proprietário da fazenda, 

tomando rumo incerto e ignorado.

O veículo fora encontrado posteriormente abandonado dentro de outra 

propriedade rural nas redondezas.

4° FATO

De acordo com o procedimento investigatório, em 20 de agosto de 2016, 

nas proximidades da Serra da Tromba, zona rural deste Município, por 

volta das 06h00min, os denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas 

da Silva Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas, com nítido animus 

furandi, previamente conluiados mediante concurso de pessoas, tentaram 

subtrair coisa alheia móvel, para tanto efetuando 02 (dois) disparos de 

arma de fogo na direção da vítima Vilma Alves Silva Rodrigues, não 

ocorrendo o resultado morte e por consequente a subtração do bem, por 

circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme o apurado, a vítima conduzia seu veículo Fiat/Uno Mille Way 

Econ, placa OAY-2482, de cor branca, no “pé” da Serra da Tromba, 

quando fora surpreendida por 02 (dois) homens encapuzados, que de 

inopino empunharam cada qual uma arma de fogo, mirando em direção ao 

veículo.

A vítima neste diapasão abaixou-se no veículo e acelerou, estando certa 

de que havia mais uma pessoa um pouco mais à frente e que estava à sua 

espera, momento este em que ouvira os disparos efetuados em sua 

direção, mas conseguira evadir-se do local deixando os criminosos para 

trás.

Na tentativa de subtrair o veículo da vítima, os denunciados realizaram uso 

demasiado de violência, chegando a efetuar disparos de arma de fogo 

contra a vítima, não ocorrendo o resultado morte e por consequente a 

subtração do bem, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Por fim, já na Delegacia de Polícia, a vítima Vilma reconhecera as armas 

apreendidas pelos policiais em posse dos denunciados como sendo uma 

das armas que os suspeitos lhes apontaram.

5° FATO

De acordo com o procedimento investigatório realizado em 20 de agosto 

de 2016, por volta das 08h30min, depois de sair da Fazenda Por do Sol, de 

sua propriedade, conduzindo sua caminhonete Toyota Hillux, de cor 

branca, placa BEG-2266, a vítima Roberto Rubens Gasparelli fora 

surpreendido pelos denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas da 

Silva Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas, os quais com nítido 

animus furandi, previamente conluiados mediante concurso de pessoas, 

tentaram subtrair coisa alheia móvel, para tanto efetuando 03 (três) 

disparos de arma de fogo na direção da vítima, não ocorrendo o resultado 

morte e a subtração do bem, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme o apurado, na data, local e horário adrede mencionado, a vítima 

trafegava em seu veículo quando fora surpreendido pelos três 

denunciados, encapuzados, todos armados e apontando na direção da 

caminhonete.

Desta feita, a vítima abaixou-se no veículo e acelerou visando evadir-se 

do local, momento este em que os denunciados Daniel, Roque e Raimundo 

efetuaram cada qual um disparo em direção ao veículo e vítima, sendo que 

dois dos disparos acertaram o radiador do veículo e um disparo acertou a 

porta do lado do motorista.

Na tentativa de subtrair o veículo da vítima, os denunciados usaram 

demasiadamente violência, chegando a efetuar 03 (três) disparos de arma 

de fogo contra a vítima, sendo que um disparo acertou a porta do lado do 

motorista, ficando os criminosos muito perto de alvejar a vítima, não 

ocorrendo o resultado morte e por consequente a subtração do bem, tão 

somente por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

6° FATO

Segundo restou apurado em 20 de Agosto de 2016, os denunciados 

Roque Rojas da Silva Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas, 

previamente conluiados e mediante concurso de pessoas, com nítido 

animus necandi, tentar matar as vítimas Joaquim Quintiliano Filho, Rodrigo 

Aparecido dos Santos Silva e Fabrício da Silva Valdanha, todos policiais 

militares, não atingindo o desiderato almejado por circunstâncias alheias 

às suas vontades.

Denota-se do caderno investigatório que na data supramencionada a 

guarnição militar composta pelos policiais militares sobreditos, fora 

acionada para atender às ocorrências narradas nos FATOS 4 e 5 desta 

exordial acusatória.

Os milicianos diligenciaram-se visando encontrar os denunciados Daniel, 

Roque e Raimundo, ocasião em que, com o fito de não serem notados, 

deixaram a viatura policial, e após obterem emprestada uma caminhonete 

Toyota Hillux, de propriedade do Sr. Odair Bondaruk, partiram para os 

locais em que os episódios ocorreram.

Ato contínuo, a guarnição à paisana percebeu a presença de 03 (três) 

homens (os denunciados) andando no meio de um descampado. Na 

medida em que a guarnição começou a se aproximar dos indivíduos, o 

denunciado Roque Rojas da Silva Santos, com nítido animus necandi, 

valendo-se de um Rifle Calibre 22, passou a efetuar vários disparos em 

sentido à guarnição. Nesse ínterim, o denunciado Raimundo Nonato, com 

clara intenção de matar, empunhou um revólver calibre 38 e passou 

também a desferir tiros contra os agentes da segurança pública.

Percebendo que não haveria como se evadir do local, após vários 

disparos efetuados com nítido animus necandi contra os policiais, em clara 

tentativa de matá-los para fugirem do crivo da justiça, os denunciados se 

renderam e a polícia logrou êxito em realizar suas respectivas detenções.

7° FATO

De acordo com o investigado pela ilustre autoridade policial, na data de 

20.08.2016, os denunciados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas da Silva 

Santo e Raimundo Nonato Costa Chagas, portavam, mantinham sob guarda 

arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.
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Na data supramencionada, os denunciados após o enredo descrito no 

Fato 6 desta exordial acusatória, a saber, tentarem ceifar com a vida de 

03 (três) policiais militares valendo-se de armas de fogo, foram detidos.

Na ocasião, fora apreendido em posse do denunciado Roque Rojas 01 

(uma) carabina CBC Magtech modelo 7022, calibre 22, de coronha em 

madeira, nº EIE 3024132, juntamente com o carregador com 5 munições 

calibre 22 expansivas. O denunciado Raimundo Nonato portava 01 (um) 

revólver calibre 38, especial, coronha em madeira, nº AA 516491, o qual 

após retirar as cápsulas encontrou-se 4 munições deflagradas.

Em posse do denunciado Daniel fora encontrado um carregador de 

munições para carabina calibre 22, contendo 07 (sete) munições CBC 

calibre 22, expansíveis e intactas.

Em 21/08/2016, decisão às fls. 123/129 fora convertida a prisão em 

flagrante dos acusados Daniel Ramos da Silva, Roque Rojas da Silva 

Santos e Raimundo Nonato Costa Chagas em preventiva.

 Recebida a denúncia em 20/10/2015 (fl. 159).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 185/186) dos 

acusados Daniel Ramos da Silva e Raimundo Nonato Costa Chagas, 

arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

A defesa do acusado Roque Rojas da Silva Santos apresentou resposta à 

acusação (fls. 196/197), arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

 No dia 14.06.2017 realizou-se audiência (fls. 406/378), mediante carta 

precatória, pelo Juízo de Goiânia – Vara de Precatórias, ouvindo-se a 

testemunha Ildefonso Borges da Silva.

Em 23/02/2017, às 14h00min, realizou-se audiência de instrução e 

julgamento na Comarca de Alto Garças-MT, sendo procedida à oitiva das 

testemunhas, em seguida o interrogatório dos acusados (fls. 504/505).

A defesa do acusado Roque Rojas da Silva Santos (fls. 523/533), 

requereu a revogação da prisão preventiva c/c possibilidade da 

decretação de medida diversa da prisão, por ocorrência de excesso de 

prazo injustificado. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do 

pedido formulado em fls. 546/555.

Em 01/08/2017 (fls. 562/564), decisão indeferindo o pedido de revogação 

da prisão preventiva do acusado Roque Rojas da Silva.

Em alegações finais, o Ministério Público reiterou nos exatos termos da 

exordial (fls. 614/662), pugnando pela procedência da denúncia, com a 

pronúncia dos acusados.

A Defensoria Pública apresentou memorais escritos dos acusados Daniel 

Ramos da Silva e Raimundo Nonato Costa Chagas, requerendo que seja 

proferida sentença de impronúncia, tendo em vista a ausência de indícios 

suficientes de autoria e materialidade (fls. 668/678).

A defesa do acusado Roque Rojas da Silva Santos, em suas derradeiras 

razões, requereu a improcedência da denuncia ministerial para 

impronunciá-lo (fls. 683/693).

Os autos vieram-me conclusos para Sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

I – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO (6º FATO)

O ordenamento jurídico vigente estabelece que o juiz pronunciará os 

acusados quando se convencer da existência de materialidade da 

infração penal e indícios suficientes de autoria.

Outrossim, a pronúncia é decisão de conteúdo declaratório, pela qual é 

proclamada a admissibilidade da acusação, para que o réu seja submetido 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença de pronúncia é vedada ao magistrado a análise aprofundada 

do mérito da questão, já que esta é atribuição dos integrantes do Conselho 

de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5°, inc. XXXVIII da 

Constituição Federal.

Malgrado essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme 

preceitua o mesmo dispositivo.

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de entrega (fl. 37), termo de interrogatório 

dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 

49), termo de exibição e apreensão (fl. 50), boletim de ocorrência de fls. 

(57/63 - 71/76), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 

83 – 84 - 96), termo de entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 

114/115), laudo pericial criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 

242/248), laudo pericial n° 220.2.05.2016.010718-01 (fls. 249/259).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise 

caberá ao Conselho de Sentença, existem também indícios suficientes de 

autoria em face dos réus Raimundo Nonato Costa Chagas, Roque Rojas da 

Silva Santos e Daniel Ramos da Silva.

Apesar dos acusados Raimundo, Roque e Daniel negarem a intenção de 

ceifar a vida dos policiais, constata-se que a negativa esta em 

dissonância com as demais provas dos autos.

 A vítima Joaquim Quintiliano Filho (3° Sargento Militar), alegou que em 

20/08/2016 compareceu na Delegacia de Polícia para relatar os fatos 

acerca de uma prisão em estado de flagrante, pela conduta criminosa de 

crime em tese de latrocínio tentado e homicídio tentado, ambos 

supostamente praticados por: Raimundo Nonato Costa Chagas, Roque 

Rojas da Silva Santos e Daniel Ramos da Silva.

 O condutor da prisão informa que juntamente com a guarnição, composta 

pelos SD PM Dos Santos e SD PM Valdanha, realizaram diligências em 

virtude de ligação telefônica por um caseiro da Fazenda Alice, o qual 

relatou que duas pessoas que estariam baleadas após o Córrego da 

Onça.

No percurso a guarnição percebeu três pessoas de sexo masculino 

andando no meio de um descampado, sendo que ao perceberem que a 

guarnição se aproximava, o suspeito Roque Rojas da Silva Santos de 

posse de um rifle calibre .22, passou a efetuar disparos em sentido à 

guarnição, ao passo que o suspeito Raimundo Nonato Costa Chagas, 

empolgando um revólver calibre .38, efetuou disparos na direção da 

guarnição, os quais passaram a revidar a injusta agressão.

Quando os acusado perceberam que não havia para onde fugir, jogaram 

as armas no chão e foi dada ordem para que deitassem no chão, a fim de 

que fossem revistados.

Em juízo ratificou os fatos, informando que quando estavam chegando 

próximo ao Uno, avistaram três elementos “cortando” a lavoura, instante 

em que foram atrás dos mesmos e há uns trezentos metros eles 

perceberam que era a polícia e começaram a correr e atirar contra a 

guarnição.

O acusado Roque Rojas, em sede da Delegacia confessou que tentou 

atirar contra os policiais e que Raimundo efetuou disparo contra os 

policiais e o interrogando também tentou efetuar, mas o rifle travou e não 

efetuou nenhum tiro, asseverando: "tinha uma trava de segurança".

A vítima Rodrigo Aparecido dos Santos alegou em juízo que quando se 

aproximaram os acusados perceberam e ficaram olhando e notaram que 

era a guarnição, momento em que o acusado Roque Rogas em uso de uma 

espingarda passou a efetuar disparos e a correr, os três e outro suspeito, 

o Raimundo estava com um revólver, também efetuando disparos.

Quanto à participação do denunciado Daniel à tentativa de homicídio, 

constata-se dos elementos de provas que durante o enredo criminoso, as 

vítimas observaram que Daniel, apesar de não portar arma de fogo, estava 

com a posse de um pente . 22 carregado, ou seja, munição da arma rifle 

calibre . 22 que Roque utilizou para disparar contra os policiais. Assim, 

denota-se que possivelmente Daniel teria participado dando auxilio na 

ação delituosa em comento.

II – DOS CRIMES CONEXOS

Sobre os delitos conexos latrocínio tentado (art. 157, §3º, parte final, c/c 

artigo 14, inciso II do Código Penal por 2x (duas) vezes nos moldes do 

artigo 71 CP), roubo mediante violência ou ameaça com emprego de arma 

em concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, §2º, inciso I, II, por 2x 

(duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP), associação criminosa (art. 288 

do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. Artigo 14 da Lei 

10.826/2003), praticados pelos acusados Raimundo Nonato Costa 

Chagas, Roque Rojas da Silva Santos e Daniel Ramos da Silva, serão 

igualmente pronunciados e remetidos para julgamento perante o Tribunal 

Popular do Júri, sem que haja análise de mérito e/ou admissibilidade sobre 

ele, sob pena deste juízo estar ferindo o princípio do juiz natural da causa 

(tribunal do Júri).

 III - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declarações (fls. 29/30 - 33/34 - 77/79 

- 86/87 - 88/89 - 97/98), termo de entrega (fl. 37), termo de interrogatório 

dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 

49), termo de exibição e apreensão (fl. 50), boletim de ocorrência de fls. 

(57/63 - 71/76), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 

83 – 84 - 96), termo de entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 

114/115).
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 Quanto à autoria, há indícios suficientes, pois em juízo, os acusados 

Raimundo Nonato Costa Chagas, Roque Rojas da Silva Santos e Daniel 

Ramos da Silva declararam que se associaram com intuito de cometer 

crimes, conforme vejamos seus depoimentos prestados em audiência:

 Em seu depoimento o acusado Raimundo Nonato Costa Chagas informou 

que conheceu os demais acusados na rua, e que combinaram de praticar 

os assaltos, sendo que estes já haviam trabalhado nas fazendas e que a 

ideia partiu dos três juntos.

 O acusado Daniel Ramos da Silva declarou que chamou os outros dois 

acusados, se encontraram e combinaram de realizarem os assaltos. 

Informou que conhecia mais ou menos a região e que conhecia o dono da 

fazenda (Bosco).

Por fim, o acusado Roque Rojas da Silva Santos informou que desde o 

início saíram os três juntos, e que a ideia de praticar os assaltos partiu do 

acusado Nonato, pois o mesmo sabia do local e aonde teriam armas.

IV - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS JOSÉ 

APARECIDO MACÁRIO MARQUES E IDELFONSO BORGES DA SILVA (2º 

FATO)

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declarações (fls. 33/34 - 77/79 - 86/87 

- 88/89 - 97/98), termo de entrega (fl. 37), termo de interrogatório dos 

acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 49), 

termo de exibição e apreensão (fl. 50), boletim de ocorrência de fls. (57/63 

- 71/76), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 83 – 84 

- 96), termo de entrega (fl. 90), relatório policial (fls. 114/115), laudo 

pericial criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 242/248).

Em relação a autoria, há indícios suficientes, a vítima José Aparecido 

relatou que estava assistindo televisão, instante em que chegaram duas 

pessoas pedindo água, tendo à vítima buscado a água e quando notou 

anunciaram o assalto com uma faquinha de cortar cebola, após isso não 

viu mais nada, pois tamparam seu rosto.

O declarante informou que no momento em que foi buscar a água os 

acusados pularam nele em posse de uma faca, sendo em seguida 

amarrado e trancado dentro do banheiro, e que depois conseguiu fugir e 

foi para a casa do senhor Ilton.

O depoente afirmou que os acusados levaram de sua propriedade R$ 

500,00 (quinhentos reais), um celular juntamente com sua antena e uma 

motocicleta Broz vermelha.

 Por fim, o declarante reconheceu os dois acusados através da porta de 

vidro, sendo os mencionados Roque Rojas da Silva Santos e Daniel Ramos 

da Silva, e que o acusado Raimundo Nonato Costa Chaga ficou escondido 

no mato por conhecer a vítima.

Por sua vez, a vítima Idelfonso asseverou em seu depoimento que 

chegaram duas pessoas a pé em sua fazenda, mas que depois ficou 

sabendo que estavam três pessoas. Informou que o José Aparecido 

estava lavando a área de sua casa, quando chegaram pedindo água, 

momento em que José os chamou para dar a água e foi abordado pelos 

acusados em posse de uma faca.

O depoente informou que bateram em José Aparecido e levaram sua moto, 

após o amarram e o colocaram dentro do banheiro. Que foi levado de sua 

propriedade uma arma filobé 22, dois carregadores, uma lanterna e uma 

caixa de munição 22.

 O acusado Roque Rojas em juízo confessou o ato praticado, 

comunicando que quem entrou para fazer o assalto foi o declarante 

juntamente com o acusado Daniel e que o acusado Raimundo ficou no 

mato.

Que chegaram e pediram água, após serem servidos anunciaram o 

assalto e renderam o caseiro, amarrando-lhe com um lençol. Que levaram 

uma 38 e uma filobé que estava em cima da mesa, e em dinheiro R$ 550 

(quinhentos e cinquenta) reais, além da motocicleta Bros vermelha que 

subtraíram e seguiram os três para a fazenda do Bosco.

V – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO CONTRA AS VÍTIMAS 

JOSILENE RODRIGUES RIBEIRO, JOSÉ SOARES LIMA E JOÃO BOSCO 

MENDONÇA (3º FATO)

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declaração (fls. 77/79), termo de 

entrega (fl. 37), termo de interrogatório dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 

43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 49), termo de exibição e apreensão 

(fl. 50), boletim de ocorrência de fls. (57/63 - 71/76), termo de 

reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 83 – 84 - 96), termo de 

entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 114/115), laudo pericial 

criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 242/248).

Há indícios suficientes de autoria, a vítima José Soares Lima afirmou em 

juízo que estava assistindo jogo e que chegou dois homens em uma moto, 

desceram e pediram água, instante em que os acusados anunciaram o 

assalto em posse de uma arma. Informou à vítima que os acusados 

estavam atrás de armas, sendo ameaçado que se não entregasse as 

armas seria torturado.

 Diante da negativa, os acusados amarraram a vítima e seguiram para a 

casa da senhora Josilene. Afirmou que os acusados levaram seu relógio e 

R$ 170,00 (cento e setenta) reais.

Por fim, o declarante reconheceu os três acusados através da porta de 

vidro, sendo os mencionados Raimundo Nonato Costa Chagas, Roque 

Rojas da Silva Santos e Daniel Ramos da Silva.

Em juízo, a vítima Josilene Rodrigues Ribeiro ratificou os fatos, informando 

que havia levado seu marido na roça, e quando retornou estava 

conversando com sua tia por telefone, momento em que os cachorros 

começaram a latir, e pode observar que dois rapazes estavam 

conversando na casa do caseiro.

A declarante informou que continuou a conversar no telefone e que 

depois de alguns minutos se assustou quando um rapaz (Roque) chegou 

apontando uma arma de fogo, anunciando o assalto, dizendo: "eu sei que 

seu marido tem uma 20 e uma 46, eu quero as armas".

A testemunha declarou ainda, que chegou outro rapaz, um pouco mais 

baixo que o anterior, com uma faca, tendo os mesmos subtraído dinheiro 

em sua carteira, após, lhe amarraram deixando-a trancada no quarto com 

cadeado. Em seguida escutou o barulho da caminhonete sendo ligada e se 

afastando.

Por fim, a declarante reconheceu os três acusados através da porta de 

vidro, sendo os mencionados Raimundo Nonato Costa Chagas, Roque 

Rojas da Silva Santos e Daniel Ramos da Silva.

Em juízo, os acusados confirmaram a autoria delitiva. O acusado Roque 

informou que chegaram à fazenda do Bosco e da mesma forma pediram 

água, tendo Daniel anunciado o assalto, rendendo o primeiro caseiro e 

depois o declarante rendeu a mulher de Bosco em sua casa, subtraindo 

R$ 450 (quatrocentos e cinquenta) reais e R$ 150 (cento e cinquenta) 

reais do caseiro, 2 (dois) celulares e a caminhonete.

O acusado Daniel alegou que foram os três na motocicleta para a fazenda 

do Bosco, afirmando que o mesmo que teria escolhido a fazenda. Que 

chegando à outra fazenda, juntamente com Roque pediram um copo de 

água, instante em que “enquadraram” o caseiro, anunciando o roubo e lhe 

amarrando e seguiram em direção da casa do Bosco.

 Ato contínuo, chegando a casa depararam-se com a mulher do Bosco, lhe 

renderam e efetuaram o roubo, levando R$ 400, 00 (quatrocentos) reais. 

O acusado afirma que ele amarrou a vítima, acharam dinheiro, levaram a 

caminhonete e deixaram a motocicleta. No percurso atolaram e 

abandonaram a caminhonete.

 O acusado Raimundo afirmou que ficou escondido no mato e eles (Roque 

e Daniel) renderam o pessoal e fizeram o assalto.

 VI - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PRATICADO CONTRA A 

VÍTIMA VILMA (4º FATO)

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declaração (fls. 29/30), termo de 

entrega (fl. 37), termo de interrogatório dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 

43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 49), termo de exibição e apreensão 

(fl. 50), boletim de ocorrência de fls. (57/63 - 71/76), termo de 

reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 83 – 84 - 96), termo de 

entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 114/115), laudo pericial 

criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 242/248).

Também é inconteste a autoria delitiva, em juízo, a vítima Vilma Alves Silva 

Rodrigues confirmou os fatos narrados na delegacia, disse que acabava 

de colocar sal para o gado e que na volta, quando fazia a curva na serra, 

saíram duas pessoas do mato, e que dava para ver que estavam 

armados, tendo a vítima acelerado e temendo por ter outra pessoa mais 

acima, por fim, afirmou que escutou dois disparos de arma de fogo.
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Além do mais, o acusado Roque confessou em Juízo que estavam há dois 

dias com fome e com sede, quando a vítima Vilma ia passando com um 

Uno, foi quando o depoente com Daniel ia lhe abordar e a mesma acelerou, 

tendo o acusado Daniel disparado no pneu do carro. Já o acusado 

Raimundo disparou na caminhonete Hillux, tendo acertado na porta e no 

radiador.

O acusado Daniel em juízo, afirmou que se quisessem atirar na vítima e 

matar, tinha matado, queriam um carro para irem embora.

 VII - DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PRATICADO CONTRA A 

VÍTIMA ROBERTO RUBENS GASPARELLI

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declaração (fls. 33/34), termo de 

entrega (fl. 37), termo de interrogatório dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 

43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 49), termo de exibição e apreensão 

(fl. 50), boletim de ocorrência de fls. (57/63 - 71/76), termo de 

reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 83 – 84 - 96), termo de 

entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 114/115), laudo pericial 

criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 242/248), laudo pericial n° 

220.2.05.2016.010718-01 (fls. 249/259).

Quanto à autoria, há indícios suficientes A vítima Roberto Rubens 

Gasparelli alegou em sede da Delegacia que em 20/08/2016, por volta de 

08h30min estava retornando ao estado de Paraná, depois de sair da 

Fazenda Pôr do Sol, de sua propriedade, conduzindo a caminhonete tipo 

Toyota Hilux, cor branca, placa: BEG-2266, cor branca, de propriedade do 

declarante, esclareceu que chegando na curva da Serra da Tromba, já em 

velocidade reduzida, três pessoas, aparentemente homens, encapuzados 

se jogaram na frente do veículo, sendo o primeiro o mais troncudo, todos 

armados e apontando a arma para a caminhonete, e também para o 

declarante.

 Momento em que o declarante abaixou-se e acelerou, ao passo que os 

suspeitos simultaneamente efetuaram 03 (três) disparos em direção ao 

declarante, acertando dois tiros no radiador da caminhonete e mais um tiro 

na porta do lado motorista, então o declarante se desvencilhou dos tiros 

que alvejaram a caminhonete, haja vista que aumentou a velocidade, e 

dessa forma se evadiu do local, deixando para trás os suspeitos.

 Em sede da Delegacia, a testemunha Rodrigo Aparecido dos Santos Silva 

(policial militar) confirmou os fatos narrados, alegando que segundo 

informações do gerente da Fazenda Torre 03, dois suspeitos teriam 

baleado duas pessoas e após teriam entrado na mata.

O senhor Roberto Rubens Gasparelli (vítima), afirmou ao declarante que 

vinha da sua fazenda, sentido a Alto Garças-MT, onde as uns 40 km 

relatou ter sido abordado por três (03) homens armados tentando pará-lo. 

Entretanto, a vítima acelerou seu veículo para fugir da ação dos suspeitos, 

momento em que estes efetuaram disparos frontais e na lateral esquerda 

do referido veículo, tendo atingido o radiador e a porta dianteira (lado do 

motorista), fato que demonstra nítida intenção de alvejar o condutor.

O acusado Daniel em juízo afirmou que foi do mesmo jeito, que deu dois ou 

três tiros no pneu, por que se quisesse matar a vítima tinha matado.

Por outro lado o acusado Roque alegou em juízo, que quem atirou na Hillux 

foi o acusado Raimundo, informando que o mesmo atirou no pneu para 

parar.

Já o acusado Raimundo não informou quem atirou na Hillux, mas que 

acertou no pneu porque queriam pegar o carro para irem embora.

Além do mais, consta dos autos que o veículo da vítima foi submetido à 

perícia, pela qual constatou-se 1 (uma) perfuração por projétil de arma de 

fogo compatível ao cartucho . 38 ou superior na região central da porta 

anterior esquerda, 1(uma) perfuração no radiador da porção esquerda, 

transfixando e 1 (uma) perfuração no radiador na porção direita, conforme 

se verifica do Laudo Pericial de fl. 249-259.

VIII - DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 ( 7º FATO)

A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, 

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 18), termo de depoimento do 

condutor e recibo de entrega de preso (fls. 22/24), termo de depoimento 

da primeira testemunha (fls. 25/27), termo de depoimento da testemunha 

de apresentação (fls. 28), termo de declarações (fls. 29/30 - 33/34 - 77/79 

- 86/87 - 88/89 - 97/98), termo de entrega (fl. 37), termo de interrogatório 

dos acusados (fls. 38/40 - 41/42 - 43/44), nota de culpa (fls. 47 – 48 – 

49), termo de exibição e apreensão (fl. 50), boletim de ocorrência de fls. 

(57/63 - 71/76), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 81 – 

83 – 84 - 96), termo de entrega (fl. 90- 92 - 93), relatório policial (fls. 

114/115), laudo pericial criminal n° 220.2.03.2016.010646-01 (fls. 

242/248), laudo pericial n° 220.2.05.2016.010718-01 (fls. 249/259).

Por fim, restou demonstrado também indícios suficientes de autoria, 

conforme se extrai dos autos, fora apreendido em posse do denunciado 

Roque Rojas 01 (uma) carabina CBC Magtech modelo 7022, calibre .22, de 

coronha em madeira, nº EIE 3024132, juntamente com o carregador com 5 

munições calibre 22 expansivas. O denunciado Raimundo Nonato portava 

01 (um) revólver calibre .38, especial, coronha em madeira, nº AA 516491, 

o qual, após retirar as cápsulas encontrou-se 4 (quatro) munições 

deflagradas.

Em posse do denunciado Daniel fora encontrado um carregador de 

munições para carabina calibre .22, contendo 07 (sete) munições CBC 

calibre 22, expansíveis e intactas.

Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia dos réus 

nos exatos termos da denúncia, para que sejam os acusados submetidos 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Pronúncia – Persistência de 

mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado – Prevalência do 

princípio in dúbio pro societate. (...) Não cabe à absolvição sumária se 

persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto 

que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro sociatate” 

(RT 778/583).

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Inexistência de prova segura e 

incontroversa, escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa – 

Hipótese em que exsurgem dos autos duas versões conflitantes dos 

fatos, afigurando-se controversa a tese da legítima defesa. (...) A 

absolvição sumária exige prova segura, incontroversa, plena límpida, 

cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à 

justificativa, moldura inconciliável com o caso vertente em que a 

ocorrência da legítima defesa afigura-se controversa ante a existência de 

duas versões conflitantes nos autos” (RT 775/664).

Assim, ante tudo que nos autos constam e diante das provas 

testemunhais colhidas durante a instrução processual, outra solução não 

resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri.

Imperioso salientar que nessa fase processual aplica-se o princípio in 

dubio pro societatis, não sendo necessária a certeza quanto à autoria do 

delito.

 As qualificadoras, como se sabe, somente podem ser afastadas se 

restar muito evidente a impossibilidade de incidência, pois, caso contrário, 

o julgamento será parcialmente suprimido do Conselho de Sentença.

 A qualificadora contida no tipo penal em que os réus foram denunciados, 

qual seja, cometida contra autoridade ou agente descritos nos artigos 142 

e 144 da CF, restou devidamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

A qualificadora restou delineada no bojo dos autos, pois com o arrimo das 

provas testemunhais, evidencia-se que os acusados tentaram contra a 

vida dos policias militares em exercício da função.

No caso em tela, a qualificadora descrita e articulada na denúncia guarda 

relação com o caso, sendo aconselhável que os réus sejam pronunciados 

com ela, para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua 

plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução.

Com essas considerações e fundamentos, julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR, RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS, brasileiro, 

amasiado, desempregado, nasci do aos 02/11/1987, natural de 

Palmeirândia-MA, filho de Júlio Heleno Ribeiro e Neuza Verônica Costa, 

atualmente segregado preventivamente, pela prática, em tese, das 

infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, inciso VII c/c artigo 14, 

inciso II do Código Penal; art. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II do 

Código Penal por 2x (duas vezes) nos moldes do artigo 71 CP; artigo 157, 

§2º, inciso I, II, por 2x (duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP, artigo 288 

do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos moldes do artigo 69 

do diploma repressor aludido; e

ROQUE ROJAS DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, 

nascido aos 02/01/1991, natural de Alto Garças-MT, filho de Juan Carlos 

da Silva e Marizete da Silva Santos, atualmente segregado 

preventivamente, pela prática, em tese, das infrações penais previstas 

nos artigos, 121, §2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II do Código Penal; art. 

157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal por 2x (duas 

vezes) nos moldes do artigo 71 CP; artigo 157, §2º, inciso I, II, por 2x 

(duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP, artigo 288 do Código Penal e 
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artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos moldes do artigo 69 do diploma 

repressor aludido; e

 DANIEL RAMOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, empacotador, nascido aos 

29/11/1997, natural de Campo Alegre-AL, filho de Jamilson Ramos da Silva 

e Ana Maria Ramos da Silva, atualmente segregado, pela prática, em tese, 

das infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, inciso VII c/c artigo 

14, inciso II do Código Penal; art. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II 

do Código Penal por 2x (duas vezes) nos moldes do artigo 71 CP; artigo 

157, §2º, inciso I, II, por 2x (duas) vezes nos moldes do artigo 71 CP, 

artigo 288 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos moldes do 

artigo 69 do diploma repressor aludido.

Ademais, vislumbro que os requisitos que ensejaram a decretação da 

prisão preventiva dos acusados (garantia da ordem pública) ainda se 

mantêm, eis que o crime aqui perpetrado demonstra o total desprezo dos 

acusados para com a vida humana, eivado pela frieza dos motivos que 

envolveram o caso em tela.

 Resta evidente que a manutenção da constrição cautelar dos acusados 

se faz necessária diante da gravidade concreta dos delitos lhes 

atribuídos, que por efeito, a gravidade do fato lhes determinaram a prisão 

em flagrante.

Ressalto que as condições pessoais dos acusados, tais como, residência 

fixa, trabalho lícito, não têm o condão de, por si só, desconstituir a prisão 

preventiva.

Desta feita, entendo que não poderão os acusados recorrerem em 

liberdade da presente sentença e deverão os increpados permanecerem 

presos, até serem submetido a julgamento pelo ‘ Tribunal dos Sete’.

Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz 

presidente do Tribunal do Júri.

Intimem-se os pronunciados desta sentença, como preceitua o art. 413 e 

414 do CPP.

Intimem-se seus defensores e o Parquet, nos termos do art. 420, inciso I 

do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Guiratinga – MT, 02/03/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 102-04.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, considerando a informação juntada nos 

autos na ref. 42, oficio nº 189/2018/DP Guiratinga, comunicando a Prisão 

de PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, por determinação do Mandado de 

Prisão nº 003/2018, originário do Departamento da 1ª Secretaria Criminal 

do Egregio Tribunal de Justiça, do HC 1000355-83.2018.8.11.0000. 

Comunico a designação de Audiência de Custódia para hoje as 

13:30Horas, na sala de audiência do Fórum da Comarca de Guiratinga.

Guiratinga - MT, 1 de março de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 150-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que houve o cumprimento do mandado de prisão expedido 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mandado n. 003/2018, em face 

de Paulo André Carvalho Dias, cujo cumprimento foi efetivado pela 

Delegacia de Polícia Civil de Guiratinga, conforme ofício n. 189/2018/DP 

Guiratinga em anexo.

Neste ato, tendo em vista que houve o recebimento da denúncia, 

determino que a Secretaria efetue a citação do acusado e de seu patrono 

para que apresente resposta a acusação no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante Advogado, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena 

de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 Não apresentada à resposta no prazo legal, DETERMINO QUE SEJA 

NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Sem prejuízo, OFICIE-SE a superintendência do sistema penitenciário e à 

SEJUDH solicitando vaga para o preso para unidade penitenciária de 

Rondonópolis.

Cientifique-se o Delegado da Polícia Civil.

As partes saem intimadas da presente decisão.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2018/DF - TORNAR PÚBLICA, a relação das inscrições 

deferidas para o Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiário de 

Nível Médio e Superior da Comarca de Itaúba/MT.

 * O Edital n° 03/2018-PRES completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47787 Nr: 759-04.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 269.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:MT10466, Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 41/2016-CGJ (CNCG/MT), 

Art. 456, § 2º, Art. 1.209, § 4º e Art. 1.284, § 3º impulsiono estes autos ao 

setor de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte EDSON MARCOS MELOZZI, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das CUSTAS 

PROCESSUAIS no importe de R$ 9.120,79 (nove mil, cento e vinte reais e 

setenta e nove centavos), bem como da TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 

8.957,69 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove 

centavos), conforme cálculo de fls. 375, nos termos da r. sentença de fls. 

371 e do acordo de 364/369, devendo o comprovante do respectivo 

pagamento ser juntado aos autos no respectivo prazo, (sob pena de 

lavratura de Certidão de Dívida Ativa a qual será encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 1142-74.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS RODRIGO SOUZA LIMA, 

Filiação: Maria Helena de Lourdes e Joel Rodrigo Souza Lima, data de 

nascimento: 22/08/1988, brasileiro(a), natural de Barra do Córrego-MA, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em 07 de outubro de 2014 contra MARCOS RODRIGO 

SOUZA LIMA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

previsto no artigo 180 do Código Penal.Apurou-se, segundo a denúncia, 

que a vítima Brasilino Mitiaki Kawano procurou a Polícia Militar local 

informando que sua motocicleta havia sido furtada em frente à farmácia 

“Droga 1000”, afirmando ainda, as características do referido veículo. De 

posse de tais informações, a Guarnição da Polícia Militar passou a fazer 

rondas a fim de localizar o referido bem, quando se deparou com o 

denunciado conduzindo a motocicleta Honda Biz, cor prata, sem placa, 

furtada no dia anterior, momento em que foi abordado e conduzido para a 

Delegacia de Polícia local. O denunciado, por sua vez, afirmou ter 

adquirido a motocicleta de um indivíduo denominado Marquinhos, o qual lhe 

informou que havia roubado a motocicleta e estaria vendendo pelo valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais).O recebimento da denúncia se deu em 08 

de outubro de 2014 (fl.33).O acusado foi devidamente citado e apresentou 

resposta à acusação às fls. 61/62.Durante a instrução processual foram 

ouvidas a vítima, a testemunha Marcelo Matos Correia, bem como foi 

decretada a revelia do acusado, uma vez que este deixou de cumprir as 

obrigações impostas, mudando de endereço sem comunicar o Juízo.Em 

alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela total 

procedência da denúncia, requerendo a condenação do acusado em 

relação ao crime do artigo 180, caput, do Código Penal.A Defesa, por sua 

vez, requereu a o reconhecimento da confissão espontânea como 

atenuante de pena.Vieram-me conclusos os autos.É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.A descrição do crime imputado ao 

acusado é a seguinte: Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir 

ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 

crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou 

oculte.Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.No caso em tela, 

materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do 

boletim de ocorrência de fl. 03, auto de apreensão de fl.06, auto de prisão 

em flagrante delito de fl.02, além das declarações prestadas, durante a 

fase inquisitorial, bem como perante o Juízo.Quanto à autoria, por sua vez, 

restou igualmente demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunha 

perante o Juízo.Em Juízo, a vítima Brasilino Mitiaki Kawano, afirmou em 

síntese, que tem um estabelecimento comercial e saiu para fazer uma 

entrega, tendo deixado a chave na ignição da moto, juntamente com o 

capacete, porém, por volta das 11 horas sentiu falta de seu veículo, 

ocasião em que acionou a polícia militar e posteriormente a polícia civil. 

Relatou, a vítima, que a polícia recuperou a sua moto, além de que não foi 

possível reconhecer o suposto autor do crime, uma vez que, as imagens 

capturadas pelas câmeras do estabelecimento próximo do local do delito, 

não possibilitavam qualidade e nitidez nas imagens.A testemunha Marcelo 

Matos Correia, afirmou, em resumo, que estava fazendo rondas no Jardim 

Vitória, quando se deparou com uma moto sem placa, momento em que 

suspeitou que se tratava de objeto de furto, tendo imediatamente abordado 

o condutor Marcos e lhe indagado acerca dos documentos, entretanto, ele 

assegurou que havia esquecido o documento em casa, que e tinha 

comprado a motocicleta em um dia anterior, de um rapaz, na praça. 

Marcelo relatou, ainda, que diante do ocorrido entrou em contato com 

Brasilino para comparar a numeração do chassi de sua moto furtada com 

a que estava em poder de Marcos, tendo, portanto, verificado que o 

veículo abordado era realmente o pertencente à vítima. Após ter obtido 

êxito na checagem fez a condução de Marcos.Dessa forma, a autoria do 

crime de receptação, conforme se verifica pelo depoimento de Marcelo 

ficou demonstrada, além de que, na fase inquisitorial o acusado 

confessou que havia comprado o veículo de pessoa conhecida por 

Marquinho, sendo que este informou que havia furtado a motocicleta e 

estaria vendendo-a por R$ 300,00 (trezentos reais). “Restando 

demonstrada a subtração perpetrada pelo acusado de peça constante de 

processo judicial, impossível acolher o pleito absolutório. - Comprovadas a 

materialidade e a autoria delitiva, é de rigor a manutenção da r. sentença 

condenatória. - Uma vez que o documento subtraído não foi devolvido por 

ato voluntário do acusado, não há que se falar em arrependimento eficaz 

ou arrependimento posterior.” (TJ-MG - APR: 10024081496614001 MG , 

Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 14/05/2013, Câmaras 

Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2013). 

Grifei.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o 

faço para CONDENAR o réu MARCOS RODRIGO SOUZA LIMA, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 180, caput, do Código 

Penal.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código 

Penal:A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, caput, do 

Código Penal, é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A 

culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie, nada tendo a se valorar. O réu não possui antecedentes 

criminais.Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para 

descortiná-las, diante da ausência de aferição especializada. As 

circunstâncias não acarretam aumento de pena.As consequências, por 

sua vez, são inerentes ao tipo.Os motivos, de igual forma, são inerentes 

ao tipo penal. O comportamento da vítima não deve ser considerado 

influente para a prática delituosa.Analisando, pois, o conjunto das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 

10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual, mantenho a 

pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.Indo à terceira fase de 

fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (uma) 

ano de reclusão e 10 dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 

1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução 

(art. 49, § 2º, CP).Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de 

pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Diante da 

quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44, do Código Penal, 

determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito, sendo 1 (uma) consistente em prestação de serviço 

à comunidade, em local a ser estabelecido na audiência admonitória a ser 

realizada pelo Juízo da Execução, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação e outra de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário 

mínimo a entidade pública a ser estabelecido na audiência 

admonitória.Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas 

processuais, em razão de estar sendo assistido por advogado 

dativo.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual 

seja Dr. João Guedes Carrara, OAB/MT nº 14.85, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado: 1.DETERMINO 

a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF);2.OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão mencionada (item 7.16.3 da 

CNGC);3.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG, bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; 5.13.12; 5.13.12.1 e 7.16.1, todos da 

CNGC);4.EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas 

todas as determinações constantes da presente decisão e, após a 

expedição de guia de execução definitiva, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas necessárias.P.R.I.C. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Itaúba/MT, 26 de setembro de 2016.Suelen Barizon Juíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO da réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita, para que no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da multa no importe de R$ 

297,30 (duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos).

Itaúba, 19 de dezembro de 2017

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 1008-42.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº 1008-42.2016.811.0096 (83347)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jurandir Raimundo Gonçalves

 Vistos etc.

Diante da certidão à Ref. 29, REVOGO a nomeação do defensor dativo 

Elton Diogo Viecelli.

No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, a Dra. AMANDA AUGUSTA BOTTEGA – OAB/MT 

22100/O, a fim de que promova a defesa do interesse do acusado.

Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor equivalente 

à 10URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor da 

defensora nomeada, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a ilustre advogada da presente nomeação, para apresentar 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83281 Nr: 978-07.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MANOEL DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Processo nº: 978-07.2017.811.0096 (Código 83281)

Réu: Gilmar Manoel de Amorim

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 34.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 10/05/2018 às 13h30min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81187 Nr: 1659-11.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANEIS FERREIRA MIRANDA, CARLOS 

RODRIGO DA SILVA, AMARILDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº: 1659-11.2016.811.0096

Código: 81187

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Amarildo José de Souza.

Defesa prévia apresentada pelo suposto acusado à Ref. 48.

É o relatório necessário

Decido

Pois bem. No que diz respeito à tese de negativa de autoria arguida não 

vislumbro cristalina nos autos a ponto de reconhecê-la. De outro modo, 

observo que se confunde com o mérito, dependendo da instrução 

probatória para sua análise, razão pela qual deixo para examiná-la por 

ocasião da sentença.

Com efeito, da análise da defesa apresentada, verifico que não estão 

presentes nenhuma das hipóteses prevista no artigo 397 do CPP.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 10/05/2018 às 14h00min.

Na audiência serão tomadas as declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Proceda-se a intimação do acusado e de seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83992 Nr: 1304-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 Processo nº 1304-64.2017.811.0096 (Código 83992)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adão Nogueira de Sousa

Vistos.

Ante o teor do ofício de ref. 22, oficie-se o Juízo Deprecado a fim de que 

preste informações acerca da Carta Precatória (ref. 06), bem como 

informe se o acusado vem cumprindo as condições impostas quando da 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

Caso o Juízo deprecado informe o descumprimento das condições, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76248 Nr: 830-64.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº: 830-64.2015.811.0096 (Código 76248)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Carlos Pereira dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às ref. 41.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 
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indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 11/05/2018 às 15h00min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82605 Nr: 739-03.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MAZZONI MALULY - 

OAB:128783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 739-03.2017.811.0096 (82605)

Requerente: Alessandra Brígida Rocha

Requerido: Jeferson Garcia

 Vistos.

Intime-se o requerido JEFERSON GARCIA, bem como as testemunhas 

DOUGLAS HENZ e EDVALDO DAMBROS para comparecerem à audiência, 

a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 04/05/2018, às 17:00, 

face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87697 Nr: 236-45.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 236-45.2018.811.0096

Código: 87697

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

 No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em trazer as 

documentações que comprovasse sua condição de carência de recursos 

que alega na petição inicial, não bastando o simples tópico justificando o 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual (existência 

de bens e pagamento de carta consorcial) evidenciam a falta dos 

pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do que alega 

a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76644 Nr: 995-14.2015.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 995-14.2015.811.0096

Código: 76644

Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S.A em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Deferida a liminar de busca e apreensão e determinada a citação da parte 

requerida (Ref. 03), restou infrutífera a diligência (Ref. 21).

À Ref. 41, o requerente informou o seu desinteresse no prosseguimento 

da ação, pugnando extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida ainda não foi citado no 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, tornando 

sem efeito a liminar deferida à Ref. 03.

 Eventuais custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73111 Nr: 742-60.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 742-60.2014.811.0096

Código: 73111

Vistos.

Cuida-se de execução movida por Dirce Maria Ferreira de Oliveira em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados 

nos autos.

Alvará judicial à Ref. 73/74.

Ofício do Banco do Brasil à Ref. 78/79, relatando o levantamento do valor 

pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Itaúba/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 537-26.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 537-26.2017.811.0096

Código: 82189

Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de auxílio doença com conversão para 

aposentadoria por invalidez e pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA JESUS e INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos.

Análise da liminar postergada à Ref. 04.

À Ref. 10, a requerente compareceu aos autos informando o desinteresse 

na continuidade do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Ante o exposto, para que produza os respectivos efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação previdenciária, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Eventuais custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 455-58.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 455-58.2018.811.0096 (Código 88026)

Autor: Idalina Rodrigues da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não colacionou a exordial 

o seu comprovante de endereço.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo comprovante de 

residência atualizado em seu nome.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88027 Nr: 456-43.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 456-43.2018.811.0096 (Código 88027)

Autor: Hamilton Rodrigues de Almeida

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não colacionou a exordial 

o seu comprovante de endereço, bem como não comprovou o início de 

prova material do período de carência do benefício requerido.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo comprovante de 

residência atualizado em seu nome.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88024 Nr: 453-88.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 453-88.2018.811.0096 (Código 88024)

Autor: Osvaldo da Silva Filho

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não colacionou a exordial 

o seu comprovante de endereço.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo comprovante de 

residência atualizado em seu nome.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88023 Nr: 452-06.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDAETE SOUSA ROSENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 452-06.2018.811.0096 (Código 88023)

Autor: Elidaete Sousa Rosendo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não colacionou a exordial 

o seu comprovante de endereço.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo comprovante de 

residência atualizado em seu nome.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88029 Nr: 457-28.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINA MARIA BRUGNEROTTO KONECHEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 457-28.2018.811.0096 (Código 88029)

Autor: Rosina Maria Brugnerotto Konecheff

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora colacionou junto à 

exordial alguns documentos ilegíveis (RG e CPF do de cujus), bem como 

não apresentou comprovante de endereço atualizado.

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo cópias legíveis 

dos documentos, bem como comprovante de residência atualizado em seu 

nome.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 01 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 821-05.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Brito dos Santos, VALDEMIR 

GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, JEFERSON FUGIHARA - OAB:MT - 17860

 Autos nº 821-05.2015.811.0096 (Código 76238)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Edivan Brito dos Santos

 Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado no curso oferecido pela 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT 

“Programa de Pós-Graduação - MBA”, nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

redesigno a audiência para data de 16 de março de 2018, às 15h20min., 

por ausência da vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes.

 Ciência ao Ministério Púbico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 1944-67.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1944-67.2017.811.0096 (Código 85433)

Requerente: Silvana Polaci

Requerido: Adirco Madaleno de Souza

 Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado no curso oferecido pela 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT 

“Programa de Pós-Graduação - MBA”, nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

redesigno a audiência para data de 15 de março de 2018, às 16h00min., 

por ausência da vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 912-66.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA DE FÁTIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito às fls. 40/41, nos termos da r. decisão de fls. 17/18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77184 Nr: 1174-45.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MELCHERT BONFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito, conforme ref. 26, nos termos da r. decisão de ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 614-06.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 (dez) 

dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito, 

conforme ref. 28, nos termos da r. decisão de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 46622 Nr: 368-83.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA PEREIRA COLOGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca dos esclarecimentos técnicos apresentados 

pelo Sr. Perito às fls. 121/123, nos termos da r. decisão de fls. 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71549 Nr: 825-13.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Processo nº 825-13.2013.811.0096 (Código 71549)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: José Pedro dos Santos

Vistos.

Diante da certidão de ref. 21, REVOGO a nomeação do defensor dativo Dr. 

Bruno Eduardo Hintz (ref. 17).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear o douto advogado Dr. Hector Luiz Ramos 

Marks, a fim de que represente o réu Jose Pedro dos Santos durante o 

tramite processual.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 49-08.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito, 

conforme ref. 26, nos termos da r. decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 1074-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº 1074-56.2016.811.0096 (Código 79621)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Alex Sandro Martins dos Santos

Vistos.

Defiro o petitório de ref. 72.

Desse modo, tendo em vista que o indiciado atualmente reside na cidade 

de Colíder/MT (ref. 62), depreque-se a fiscalização das condições àquela 

comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78081 Nr: 300-26.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Processo nº 300-26.2016.811.0096 (Código 78081)Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoDenunciado: Alberto 

GonçalvesVistos.Considerando a existência de prova da materialidade e 

de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face 

do acusado ALBERTO GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam a 

satisfatória exposição do fato criminoso, a devida qualificação do 

acusado, a classificação do crime perpetrado e o rol de testemunhas.No 

que tange aos pressupostos formais do art. 395, verifica-se que há 

condições para o exercício da ação penal e justa causa para sua 

propositura, não se verificando, ao menos em apreciação sumária, a 

inépcia da inicial, que encontra-se fundamentada em elementos 

informativos que amparam a materialidade e autoria delitiva por parte do 

denunciado, levando a um juízo de probabilidade dos fatos 

narrados.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo 

segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal. Decorrido o prazo 

legal sem apresentação de defesa prévia, voltem-me os autos conclusos 

para nomeação de um advogado dativo para assisti-lo.Defiro o pedido de 

juntada das certidões de antecedentes criminais do acusado, bem como 

determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes deste 

no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e Paraná, e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal (art. 1457, § 1º, CNGC).Defiro 

ainda os pedidos dos itens III e IV constantes na cota ministerial de ref. 

01.Comunique-se o recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.453, 

II, da CNGC). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76462 Nr: 921-57.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS TEIXEIRA DE MOURA, JOSÉ DO 

LIVRAMENTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Autos n° 921-57.2015.811.0096 (Código 76462)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jonas Teixeira de Moura e José do Livramento Amorim

 Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Géssica Lorca Strapazzon, 

a fim de que represente o réu José do Livramento Amorim durante o 

tramite processual.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor 

equivalente a R$ 8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta 
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centavos), em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 161-79.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BATISTA AUGUSTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO BATISTA AUGUSTO DE 

MIRANDA, Filiação: Eva Batista Augusta de Miranda e Milton Batista, data 

de nascimento: 16/06/1990, brasileiro(a), natural de Terra Nova do 

Norte-MT, solteiro(a), operador de gps, Telefone 66-9686-1047. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu RONALDO BATISTA 

AUGUSTO DE MIRANDA como incurso nas sanções do artigo 306, caput e 

§ 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e para 

ABOLVER o réu da imputação da prática do crime do artigo 309 da Lei nº 

9.503/1997, o que faço com fundamento no artigo 3,86, VII, do CPP.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

à dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no 

art. 68 do Código Penal.Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código 

Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo 

que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo penal no qual enquadrado.O réu não possui maus 

antecedentes.Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a 

conduta social e a personalidade do réu.Os motivos dos delitos estão 

inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa dos crimes e da 

respectiva sanção penal.As circunstâncias do crime não se destacam, 

estando abrangidas pelo próprio tipo penal.As consequências das 

infrações penais são as normais à espécie.Por fim, tem-se que o 

comportamento da vítima não é aplicável no presente caso.Bem 

sopesadas tais circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE no patamar 

mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 

proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 

(seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena 

restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).Na segunda fase, verifico que 

ao acusado confessou o crime, pelo que aplicável, em tese, a atenuante 

do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porém, uma vez que a sanção foi 

imposta no patamar mínimo, incide a Súmula nº 231 do STJ, pelo que deixo 

de atenuar a pena.Não concorrem agravantes.Do mesmo modo, na 

terceira etapa da dosimetria, inocorrem causas de aumento ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA 06 (seis) meses 

de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou 

habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, 

CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 

2º, CTB).Ausentes maiores informações acerca da condição econômica 

do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, 

na forma do artigo 60 do Código Penal.O regime inicial de cumprimento de 

pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção 

aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de 

serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma 

duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).Desse 

modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado 

o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal.Por ter sido beneficiado pela 

substituição da pena privativa de liberdade e por ter ficado em liberdade 

durante a tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a 

decretação da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em 

liberdade (art. 387, § 1º, CPP).Deixo de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez 

que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, 

o contraditório sobre o tema.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;c.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da CNGC).d.Nos 

termos do artigo 293, § 1º, da Lei nº 9.503/1997, transitada em julgado a 

sentença condenatória, o réu deverá ser intimado a entregar à Autoridade 

Judiciária, em 48 (quarenta e oito) horas, a Carteira de Habilitação para 

conduzir veículos automotores a fim de cumprir a suspensão.e.Façam os 

autos conclusos para designação da audiência admonitória.EXPEÇA 

certidão de crédito em favor do defensor dativo nomeado nestes autos, 

para cobrança dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso, no valor 

correspondente a 10 (dez) URH, em atenção ao que dispõe a tabela de 

honorários da OAB/MT e a CNGC/TJMT. (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 

3º).Cumpram-se as demais disposições pertinentes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Itaúba/MT, 09 de outubro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73236 Nr: 812-77.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERCIANA ANGÉLICA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS, Cpf: 04775097113, Rg: 2405990-0, Filiação: Enedia 

Maria Albuquerque Melo Medeiros e Gercinaldo Elias de Medeiros, data de 

nascimento: 26/06/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estagiária - defensoria v. fam. -cuiabá, Telefone 65 9913-1992. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial em epígrafe. que no 

dia 22 de junho de 2014, por volta das 04h07min, na BR 163, Km 946, 

município de Nova Santa Helena/MT, a denunciada foi flagrada conduzindo 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 

dependência. Segundo foi apurado, GERCIANA conduzia o veículo 

automotor Fiat/Palio, placa OBJ-8114/MT, pela rodovia BR 163, quando foi 
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abordada por Policiais Rodoviários Federais, momento em que 

constatou-se que a mesma estava com a capacidade psicomotora 

alterada em função da ingestão de álcool (vermelhidão nos olhos, 

sonolência, fala alterada, equilíbrio comprometido, além de desordem nas 

vestes). Ademais, a denunciada informou aos policiais que estava vindo 

de uma carimônia de casamento no município de Peixoto de Azevedo/MT, 

bem como que lá havia ingerido algumas doses de "Champanhe", sem 

saber precisar a quantidade, além de outras bebidas. Outrossim, 

GERCIANA não soube responder acerca de horário e local onde se 

encontrava, tendo questionado o policial sobre a distência e tempo de 

viagem até o município de Sinop/MT. Diante disso, foi solicitado à 

denunciada que realizasse o Teste do Etilômetro (nº 02619), através do 

qual verificou-se o valor de 0,73 mg/l por ar expelido (conforme teste de 

Alcoolemia de fl. 03-v), portanto quantidade acima do permitido, 

configurando crime de trânsito. Em face do exposto, denuncio GERCIANA 

ANGÉLICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS como incurso no artigo 306 

do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela lei 12.760/2012, a fim de 

que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenada, nos 

termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, 

ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. Rol de testemunhas: 1 - 

Antonio Geraldo Barbosa Silva (PRF) - fl. 06; 2 - Paulo Roberto Perone 

(PRF) - fl. 08. Itaúba/MT, 14 de outubro de 2014. Itâmara Guimarães R. 

Pinheiro - Promotora de Justiça

Despacho: (...) I – DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista 

que as tentativas de citação da acusada restaram negativas, DETERMINO 

a citação por edital da ré, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo 

manifestação da acusada, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 1222-38.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS RODRIGO SOUZA LIMA, 

Filiação: Maria Helena de Lourdes e Joel Rodrigo Souza Lima, data de 

nascimento: 22/08/1988, brasileiro(a), natural de Barra do Córrego-MA, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

de contido na denúncia, para CONDERNAR o réu MARCOS RODRIGO 

SOUZA LIMA como incurso nas sanções dos artigos 155, caput do Código 

Penal, por dois fatos narrados na denúncia, artigo 307, também do código 

penal, e no artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.V – DA APLICAÇÃO DA PENA.Em atenção ao critério estabelecido 

pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena 

previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de 

pena.Culpabilidade: é normal à espécie.Antecedentes: não possui, uma 

vez que os fatos apurados nos procedimentos criminais instaurados 

contra o réu, conforme consulta no sistema Apolo, dizem respeito a 

eventos posteriores ao crime objeto desta ação penal.Conduta social e 

Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que 

deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da 

objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer 

consideração.Circunstâncias do crime: são próprias dos tipos 

penais.Consequências do crime. São próprias dos crimes;Comportamento 

da vítima: em nada contribuiu para a prática do crime; Bem sopesadas tais 

circunstâncias, fixo a PENA-BASE dos crimes no mínimo legal, ficando da 

seguinte forma:a)Fato 01: Crime de furto (artigo 155, caput do Código 

Penal), em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.b)Fato 02: Crime de 

furto (artigo 155, caput do Código Penal), em 01 (um) ano de reclusão e 10 

dias-multa.c)Fato 03: Posse de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06) aplico 

a penalidade de advertência.d)Fato 04: Crime de identidade falsa (artigo 

307 do Código Penal) em 03 (três) meses de detenção.Na segunda fase 

da dosimetria, verifico que o réu confessou a prática dos crimes de furto, 

motivo pelo qual aplicável, em tese, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do 

Código Penal. Todavia, uma vez que as penas foram aplicadas no patamar 

mínimo, afigura-se inviável a sua redução, a teor da Súmula 231 do 

Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstâncias atenuantes e 

agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo 

qual TORNO DEFINITIVAS as penas acima aplicadas.Finalmente, em sendo 

aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo 

artigo 69 do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na 

prática dos crimes, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 02 

(dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 dias-multa, 

bem como à penalidade de advertência constante da lei 11.343/2006, 

artigo 28, inciso I.De outro lado, verifico que o réu faz jus à detração 

penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois ficou preso 

14/10/2014 a 20/05/2015, totalizando 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de 

reclusão. Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA fixada em 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) 

dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 dias-multa, além da 

advertência constante da lei 11.343/2006, artigo 28, inciso I.Não havendo 

dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos 

do art. 49, § 1º, do Código Penal.O regime inicial de cumprimento da pena 

será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo 

possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à 

comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena 

privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação 

pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) 

salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas 

as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da 

audiência admonitória, no juízo das execuções penais.Desse modo, 

afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o 

disposto pelo art. 77, inc. III, do Código Penal.Por ter sido beneficiado pelo 

sursis penal e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste 

processo, pois ausentes os motivos para a decretação da prisão 

preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 

1º, CPP).- Das disposições finaisDeixo de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração ao ofendido (art. 387, IV, 

CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por 

consequência, o contraditório sobre o tema.Condeno o réu ao pagamento 

das despesas e custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado:a.Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b.Providencie-se a conta das custas e 

da multa, intimando-se o sentenciado a pagá-la em 10 (dez) 

dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, 

nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os 

direitos polít icos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da CNGC).e.Façam 

os autos conclusos para designação da audiência admonitória.EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor no defensor dativo nomeado nestes autos (fl. 

54), no montante de 10 URH, para recebimento dos honorários junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC c/c tabela de honorários 

da OAB/MT).Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Itaúba/MT, 17 de agosto de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 
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de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72899 Nr: 601-41.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALFRIDO VICTOR PEREIRA, Cpf: 

71626140600, Rg: 2080864, Filiação: Maura Pereira da Silva e Leozinho 

Vitor Pereira, data de nascimento: 03/02/1961, brasileiro(a), natural de São 

Gonçalo do Abaeté-MG, divorciado(a), pedreiro, Telefone 66-9656-0640. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de 

dezembro de 2013, sem horário especificado, na rua Fabíola, s/nº, nesta 

cidade, VALFRIDO VICTOR PEREIRA ofendeu a integridade física de sua 

convivente Anne Laksmy de Oliveira Reis, causando-lhe lesões corporais. 

Segundo foi apurado, o denunciado, após entrar em atrito verbal com a 

vítima, passou a agredi-la com tapas e em seguida arremessou contra a 

mesma um copo de vidro, que acertou em sua face, causando as lesões 

descritas no laudo e mapa topográfico de fls. 18/20. Logo após o ocorrido, 

a vítima dirigiu-se até a Polícia Militar, relatando o ocorrido e por apresentar 

sangramento na região da face foi encaminhada para o hospital. Em face 

do exposto, o Ministério Público denuncia VALFRIDO VITOR PEREIRA como 

incurso nos artigos 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 

11.340/06, a fim de que, recebida e autuada esta, seja ele citado, 

processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas 

abaixo arroladas. Rol de testemunhas: 1 - CB PM Marcelo Matos Correia - 

fl. 05; 2 - Anne Laksmy de Oliveira Reis - fl. 06 (vítima). Itaúba/MT, 17 de 

julho de 2014. Itâmara Guimarães R. Pinheiro - Promotora de Justiça

Despacho: (...) I – DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista 

que as tentativas de citação do acusado restaram negativas, DETERMINO 

a citação por edital da réu, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não 

havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73413 Nr: 934-90.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REIDNER SANTOS CARNEIRO, Filiação: 

Simone dos Santos Carneiro, data de nascimento: 20/03/1995, 

brasileiro(a), natural de Jataí-GO, solteiro(a), segurança - apae, Telefone 

6696816579. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

denúncia, para CONDENAR o réu REIDNER SANTOS CARNEIRO como 

incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes, 

na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma; do art. 155, § 4º, I, c/c o art. 

14, II; e do artigo 155, § 4º, I, do CP; todos na forma do artigo 71 do mesmo 

diploma.- Da aplicação da Pena:Em observância ao princípio constitucional 

da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico previsto no 

artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.a) Dos furtos 

praticados em concurso formal contra as vítimas Francisco Venâncio, 

Francinaldo Soares e José Gomes – art. 155, caput, CPTendo em vista a 

similitude das circunstâncias fáticas relacionadas aos delitos em epígrafe, 

faço a dosimetria de forma conjunta, a fim de evitar repetições 

desnecessárias. Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, 

verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que 

ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo penal no qual enquadrado; não possui maus antecedentes; os 

motivos dos delitos estão inseridos na objetividade jurídica da previsão 

normativa dos crimes e da respectiva sanção pena; não existem 

elementos nos autos que permitam valorar a conduta social e a 

personalidade do agente; as circunstâncias dos crimes não se destacam, 

estando abrangidas pelo próprio tipo penal; as consequências das 

infrações penais são as normais à espécie; por fim, tem-se que o 

comportamento das vítimas não contribuiu para a prática dos crimes. Bem 

sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, para cada crime, em 

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da 

dosimetria, vislumbra-se a circunstância atenuante da confissão, prevista 

no art. 65, III, “d”, do Código Penal, todavia deixo de aplicá-la, vez que a 

sanção está no patamar mínimo, incidindo a Súmula 231 do STJ. Não 

concorrem agravantes.Não incidem causas de diminuição de pena.Por 

outro lado, em sendo aplicável ao caso a regra do artigo 70, caput, do CP 

(concurso formal), à vista da existência concreta de 03 (três) crimes, 

cujas penas individuais foram fixadas acima em igual patamar, aumento 

uma delas em 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado, definitivamente, à 

pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 

(doze) dias-multa.b) Do crime de furto qualificado, na forma tentada, 

contra a igreja “Deus é Amor” – art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, CPAssim, 

atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à 

culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da 

norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no 

qual enquadrado; não possui maus antecedentes; os motivos do delito 

estão inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa do crime e 

da respectiva sanção pena; não existem elementos nos autos que 

permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente; as 

circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, na medida em que o delito 

foi praticado em uma igreja, ou seja, em ambiente onde se prega a 

bondade, o respeito e amor ao próximo, de modo que a atitude do réu, 

naquele local, vai de encontrou a tudo o que ali costuma se defender, 

demonstrando que ele não tem o mínimo de consideração pelos valores 

preconizados pela religião e pelos sentimentos dos fiéis que ali comungam; 

as consequências da infração penal são as normais à espécie; por fim, 

tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos 

crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, em 02 

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da 

confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo que abrando a reprimenda, 

passando a defini-la em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Não concorrem agravantes.Na terceira etapa do cálculo, deve ser 

aplicada a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, 

CP). Como se sabe, a fração de diminuição pela tentativa é sopesada 

levando em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, os 

atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito, 

de modo que quanto mais próximo da consumação, menor será o 

percentual de redução. No caso em tela, o agente, verifica-se que o 

agente chegou muito próximo da consumação, tendo a posse do cofre, 

embora sem conseguir abri-lo para alcançar o bem pretendido, de modo 

que a redução deve ser aplicada no seu grau mínimo, ou seja, 1/3 (um 

terço). Assim, passo a dosar a sanção penal em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, pena que TORNO 
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DEFINITIVA, ante a não incidência de causas de aumento de pena.c) Do 

crime de furto qualificado contra a vítima Francisco Venâncio de Oliveira 

Araújo – art. 155, § 4º, I, CPAssim, atento às diretrizes do art. 59 do 

Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu 

com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua 

conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado; não possui 

maus antecedentes; os motivos do delito estão inseridos na objetividade 

jurídica da previsão normativa do crime e da respectiva sanção pena; não 

existem elementos nos autos que permitam valorar a conduta social e a 

personalidade do agente; as circunstâncias dos crimes não se destacam, 

estando relatadas nos autos; as consequências da infração penal são as 

normais à espécie; por fim, tem-se que o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática dos crimes. Bem sopesadas tais circunstâncias, 

fixo a PENA-BASE, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (cinquenta e 

cinco) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, vislumbra-se a 

circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do 

Código Penal, todavia deixo de aplicá-la, vez que a sanção está no 

patamar mínimo, incidindo a Súmula 231 do STJ. Não concorrem 

agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo 

qual TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(cinquenta e cinco) dias-multa.- Das disposições comunsEm sendo 

aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 05 

(cinco) crimes – dos quais três foram cometidos em concurso formal –, os 

quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares 

diversos, aplico a pena privativa de liberdade mais grave, qual seja, a de 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aumentada do critério 

ideal de 1/3 (um terço), ficando o réu condenado, DEFINITIVAMENTE, à 

pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.De outro lado, verifico que o réu faz jus à detração penal, na 

forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois ficou preso provisoriamente 

de 18/08/2014 (fl. 02) até 23/04/2015 (fls. 165 e 169), totalizando até a 

data desta sentença a quantidade de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão. Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena 

fixada, FINALMENTE, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e24 (vinte e 

quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Ausentes informações 

acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do 

art. 60, caput, do Código Penal.O regime inicial de cumprimento de pena 

será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo 

possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à 

comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena 

privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação 

pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 04 (quatro) 

salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas 

as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da 

audiência admonitória, no juízo das execuções penais.Desse modo, 

afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o 

disposto pelo art. 77, inc. III, do Código Penal.Deixo de fixar o valor mínimo 

para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma 

vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por 

consequência, o contraditório sobre o tema.Uma vez que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo descumprido as 

condições da liberdade provisória fixadas à fl. 156/157, o que coloca em 

risco a aplicação da lei penal, tem-se que deve ser mantida a imposição da 

prisão preventiva, nos termos da decisão de fls. 217/217v.Condeno o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 

804 do CPP.Oportunamente, após o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome 

do réu no rol dos culpados;b.Providencie-se a conta das custas e da 

multa, intimando-se o sentenciado a pagá-las em 10 (dez) 

dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, 

nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os 

direitos polít icos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da CNGC).e.Façam 

os autos conclusos para designação da audiência admonitória.EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor no defensor dativo nomeado nestes autos, no 

montante de 10 URH, para recebimento dos honorários junto ao Estado de 

Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC c/c tabela de honorários da 

OAB/MT).Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Itaúba/MT, 24 de novembro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 26 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73529 Nr: 1023-16.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DAMBRÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos.

Itaúba/MT, 19 de Fevereiro de 2016.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85236 Nr: 1807-85.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Uma vez que restou demonstrado 

nos autos que autor não é insuficiente de recursos financeiros, REVOGO 

o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido e, via de 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72789 Nr: 533-91.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Gaspar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a 

exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, ante o deferimento dos 

benefícios da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Itaúba-MT, 15 de fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão 
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Rufino Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83782 Nr: 1194-65.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezulega Silva de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

formulado por Ezulega Silva de Moraes dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos 

legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.Após o trânsito 

em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 21 de fevereiro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75351 Nr: 466-92.2015.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877

 Processo nº: 466-92.2015.811.0096

Código: 75351

Vistos.

Inicialmente, promova-se a habilitação do advogado da autora nos autos 

(Ref. 103).

Por conseguinte, determino a intimação do Sr. Perito para que preste os 

esclarecimentos necessários sobre a impugnação ao laudo pericial 

apresentada pelo requerente à Ref. 104.

Outrossim, intime-se o requerente para que se manifeste sobre os fatos 

alegados na petição de Ref. 105.

Ainda, dê-se ciência ao Ministério Público Estadual sobre a petição de Ref. 

105 para, caso entender necessário, tomar as medidas cabíveis.

Após, com os esclarecimentos do Sr. Perito, dê-se vista as partes para 

manifestação.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 02 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87688 Nr: 227-83.2018.811.0096

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Fidélis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:7865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) In casu, verifico que estão presentes os requisitos necessários para 

a concessão da medida, posto que o embargante comprovou sua 

qualidade de terceiro, bem como que bem em litigio nos autos nº 43945 

não pertencia ao patrimônio do executado Sadir Cichelero quando do 

ajuizamento da execução (Contrato de compra e venda de às fls. 

26/27).Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR E DETERMINO a suspensão 

da execução de código 43945, impedindo a realização de qualquer 

constrição no bem supracitado.Cite-se o embargado, nos termos do 

disposto no § 3°, do art. 677 do CPC, a contrario sensu. LAVRE-SE termo 

de caução do bem indicado nestes autos.DETERMINO que seja oficiado ao 

Registro de Imóveis onde está registrada a matrícula imobiliária, para que 

proceda a averbação do termo de caução junto à matrícula do imóvel 

ofertado, para fins de advertência a terceiros de boa-fé.Advirto a 

Secretaria Judicial que a expedição do mandado de levantamento do 

produto fica condicionada à formalização da caução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86270 Nr: 2481-63.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MORELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2481-63.2017.811.0096

Código: 86270

Vistos etc.

A parte autora pugnou em sua inicial pugnou pelo recolhimento das custas 

no final do processo.

Nos termos do artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “taxa judiciária, as custas judicias 

e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível” (grifo nosso).

Analisando os autos, tenho que não restou demonstrada a alegada 

impossibilidade para o recolhimento das custas processuais neste 

momento, uma vez que os documentos juntados pela parte autora não se 

permitem auferir toda a sua receita.

 Assim, INTIME-SE a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

emenda da inicial, comprovando a alegada hipossuficiência momentânea, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 02 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86493 Nr: 2616-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BATISTA DO NASCIMENTO, 

Evaldo Santana Ribeiro, LEANDRO PAULO, Neide Soares Nascimento, 

Iramildo de Sousa França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO os acusados IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA e LEANDRO 

PAULO, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções 

art. 121, §2º, III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, 

determinando que sejam eles submetidos ao julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87854 Nr: 324-83.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JURACI EDITHE BETARELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino 

que a requerida promova a exclusão do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA até ulterior deliberação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação desta decisão. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova.Determino que o requerido exiba em juízo, no prazo da defesa, o 

contrato do empréstimo consignado, bem como os extratos de pagamento 

que justificaram a negativação da requerente, nos termos do art. 396 do 

CPC.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2018, às 

16horas.Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 

1.060/50.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 327-38.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA JESUS DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da 

prova.Determino que o requerido exiba em juízo, no prazo da defesa, o 

suposto contrato de compra e venda que embasou a negativação da 

autora, ante o seu não pagamento, nos termos do art. 396 do 

CPC.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2018, às 

16h30min.Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 

1.060/50.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Às providências.Itaúba/MT, 19 de fevereiro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75741 Nr: 613-21.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Dessa forma, não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada, INDEFIRO o presente pleito.

Não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução, sendo que ambas as partes pugnaram pela 

oitiva testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) a contratação 

do empréstimo bancário pelo autor se deu por meio de contato telefônico 

ou de forma física? 2) o requerente se arrependeu da contratação do 

empréstimo? Se sim, de que forma e após quantos dias? 3) houve a 

negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes? 4) houve 

ilegalidade na formalização do empréstimo bancário por parte da 

requerida?

Nesse passo, DEFIRO a prova testemunhal, devendo observarem o 

disposto no art. 455, CPC, sob pena de preclusão.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018, às 

13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo legal.

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.

(...)

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 255-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notifique-se a 

acusada Maria Aparecida dos Anjos Soares, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente defesa prévia, inclusive juntando os documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena 

de preclusão.

O oficial deverá indagar a acusada se esta possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Apresentada a resposta escrita, venham–me os autos conclusos para 

decisão de recebimento ou rejeição da denúncia.

Solicitem-se os antecedentes/as certidões criminais.

Solicite-se ainda, a juntada do laudo definitivo da droga.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 1564-28.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CELESTINO PERES, JOÃO VITOR 

CAMARGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 Diante do exposto,Decido:INDEFIRO o pedido de revogação do benefício 

da justiça gratuita concedida a parte autora.Em ato contínuo, ante a 

ausência de vícios procedimentais ou irregularidades, dou o feito por 

saneado.Intimem-se as partes requeridas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de julgamento do feito no estado em que se 

encontra.Após, nova conclusão.Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 211-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo de 

marca Fiat, modelo Palio Flex Attrac. (N.GER) (Itália) 1.4 8V EVO A, 

ano/modelo: 2014, chassi 9BD196272E2220781, descrito na inicial. Para 

tanto, expeça-se mandado necessário.Nomeio ainda, o Banco requerente 

como fiel depositário do referido bem, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso, e após o cumprimento da ordem, autorizo a remoção do 

veículo ao pátio credenciado da autora.Cite-se o requerido, para que, caso 

pretenda a restituição do bem, pague em 05 (cinco) dias a integralidade da 

dívida pendente, no valor descrito na peça inicial. O requerido poderá, 

também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias da execução 

da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.Indefiro, por hora, o 

permissivo previsto no artigo 212 do Código de Processo Civil.Cumpra-se 

com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1270-10.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSrsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a impossibilidade da citação pessoal do requerido, DEFIRO o pedido 

da parte autora e determino a citação do requerido Edilson Ribeiro dos 

Santos pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que este 

conteste a presente ação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique se o requerido atendeu ao chamado 

judicial.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 1063-74.2015.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a impossibilidade da citação pessoal do requerido, determino a 

citação do requerido José Gonçalves da Silva pela via editalícia, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para que este conteste a presente ação, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique se o requerido atendeu ao chamado 

judicial.

 Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35657 Nr: 1764-69.2014.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A Janjacomo Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os petitórios de fls. 156/157 e 159, tendo em vista que o 

requerido foi citado (fl. 152), momento em que alegou que não possui mais 

o veículo, pois vendeu para uma pessoa de Rondonópolis/MT, onde o 

mesmo ficou responsável pela dívida, todavia não sabe informar o 

endereço do comprador.

Sendo assim, intime-se novamente a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso VI).

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48503 Nr: 838-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 48503.

Vistos etc.

Trata-se de relaxamento de prisão de Max Sandro Moura dos Santos, 

devidamente qualificado, pela prática, em tese, do delito de tráfico de 

drogas, previsto no artigo 33 “caput”, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 

11.343/2006.

O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido, tendo em vista que 

as medidas cautelares diversas da prisão não bastariam no caso em tela 

(fls. 245/249).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 

do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria”.

 In casu, vejo que um dos requisitos para manter o réu segregado 

provisoriamente, qual seja, a garantia da ordem pública se faz presente, 

diante da quantidade de entorpecente apreendido (42.930 kg).

Ademais verifico que o pedido formulado não trazem à tona quaisquer 

situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que a prisão 

preventiva do acusado foi decretada. Por tal razão, não merece prosperar 

a pretensão do réu.

Convém destacar que o delito de tráfico de drogas é o grande mal que 

assola este país, sendo desencadeador de outros graves crimes como 

furto, roubo, latrocínio e homicídio, dentre outros.

Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em 

desfavor do acusado permanecem inalterados, não havendo qualquer fato 

novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual MANTENHO a 

prisão preventiva de Max Sandro Moura dos Santos, com fundamento na 

garantia da ordem pública.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49611 Nr: 1383-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira dos Santos, Thiago Ribeiro da 

silva, Edson Nascimento dos Santos, Jonathan Aparecido da Silva, Jose 

Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135

 Vistos.Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de Edson 

Nascimento dos Santos, devidamente qualificado, pela prática, em tese, 

dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, com causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 

11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.[...] Porém, apesar da 

reprovável conduta, em tese, praticada pelo réu, vejo que os requisitos 

para manter a custódia preventiva, por ora, não se fazem mais presentes, 

diante das circunstâncias atuais, bem como pelo fato de que o acusado 

encontra-se custodiado há aproximadamente 10 (dez) meses. Ademais, 

nota-se que o réu é primário e só responde a esta ação penal em 

andamento, conforme antecedentes criminais juntados aos 

autos.Imperioso ressaltar que o juiz poderá revogar a prisão preventiva, 

de ofício ou a pedido das partes, se, no correr do processo, verificar a 

falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem (CPP, art. 316), como no caso dos 

autos.Verifico, porém, a necessidade de se aplicar as referidas medidas 

cautelares diversas da prisão, como forma de evitar a prática de novas 

infrações penais, por ser esta a medida adequada à gravidade do 

fato.Com essas considerações, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de 

EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS, impondo-lhe, porém, as seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319, do Código 

de Processo Penal:[...].Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para o imediato 

cumprimento, salvo se por outro motivo o acusado estiver 

preso.Cientifique-se o acusado das condições impostas. Ao cumprir o 

alvará de soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar se o endereço 

indicado pelo indiciado é o mesmo que consta nos autos. Se divergente 

deverá o denunciado indicar o local de sua residência.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42737 Nr: 326-37.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, informe nos autos os dados indispensáveis para 

inclusão do nome do Executado nos registros do SPC e Serasa, tais 

sejam: nome completo, RG, CPF, filiação, data de nascimento, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, data de vencimento da 

dívida, valor atualizado da dívida e data da atualização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41935 Nr: 2323-89.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, informe nos autos os dados indispensáveis para 

inclusão do nome do Executado nos registros do SPC e Serasa, tais 

sejam: nome completo, RG, CPF, filiação, data de nascimento, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, data de vencimento da 

dívida, valor atualizado da dívida e data da atualização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 335-33.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço 

Registral de imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43792 Nr: 786-24.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eniken Tchelles Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49408 Nr: 1307-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA IND E COM DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA - 

OAB:7312/O, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:12819

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 852-67.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herly Barbosa de Almeida,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50730 Nr: 1983-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. Gardelha Ribeiro Odontologia Ltda, 

Cristovão Alves Ribeiro, Maria de Lourdes Neta Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.Levando em consideração que (os) executado (os) até o 

presente momento ainda não pagou (aram) a dívida, entendo por bem 

desconsiderar sua personalidade jurídica (CC, art. 50) para invadir o 

patrimônio de seus sócios, razão pela qual DEFIRO o pedido de fls. 91/93. 

Para tanto, procedo a penhora via Bacenjud, em eventuais ativos 

financeiros dos executados D L GADELHA RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA 

ME (CNPJ 10.927.484/0001-72), MARIA LOURDES NETA RIBEIRO (CPF 

546.002.941-49) e do avalista CRISTÓVÃO ALVES RIBEIRO (CPF: 

535.919.761-72) e no valor de R$ 33.895,55 (trinta e três mil, oitocentos e 

noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).É que, como se sabe, 

a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de 

inegável interesse público, na exata medida em que serve à realização de 

um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia 

executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas 

providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido 

no título.Em outras palavras, porque a execução do título se refere à 

efetivação material de um direito nele consignado, merece a completa 

atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC[...].Dessa forma, procedi, nesta data, a 

penhora on-line de eventuais valores depositados em qualquer aplicação 

financeira do (os) Executado (os), limitado ao valor total da dívida, 

conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações.Aguarde-se, 

por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições financeiras. Em 

caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) Executado (os) para que, 

querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47274 Nr: 2839-75.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suziene Vieira Albino, Reflorest MS-MT Florestal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo da Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FREITAS CORRÊA - 

OAB:9133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:5957

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 1350-71.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETENGE SERVÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrocal Ind. E Com. De Cal S.A, Basagro 

Fertilizantes Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ MAGALHAES 

XAVIER - OAB:136910 , Paulo Roberto Coimbra Silva - 

OAB:70429/MG

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

quanto a petição de fls. 5035/5036.

Após, nova conclusão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 646-58.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que a contestação de fls. 166/170 não 

pertence ao presente feito, assim sendo DETERMINO o imediato 

desentranhamento.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 841-09.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os presentes embargos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, devendo ser excluído do valor do débito os valores 

correspondentes aos honorários advocatícios e despesas extrajudiciais, 

bem como que os juros de mora sejam incididos a partir da data da citação 

do executado, e, ainda, seja aplicado para efeito de correção monetária os 

índices do INPC. Sem custas.CONDENO o embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 3º e incisos I do CPC.Certificado o trânsito 

em julgado, translade-se cópia para o feito apenso e após arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9028 Nr: 1252-33.2007.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083, Rivelino Lucio de Resende - OAB:7147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5.958/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que as parte executada impugnou o cálculo 

da Contadora Judicial, alegando que a data dos danos emergentes é 

27/08/2014, sendo a data do acordão e não 22/01/2008, bem como que o 

valor dos honorários advocatícios está incorreto.

Analisando os autos, vejo que o acordão reformou a sentença apenas no 

que se refere ao termo final dos lucros cessantes, adotando como 

parâmetro a estimativa de vida a res, ou até a substituição dos animais, 

devendo o ônus sucumbencial ser rateado em 20% (vinte por cento) para 

Noeny e 80% (oitenta por cento) para Sementes Petrovina, mantendo a 

sentença nos demais tópicos (fls. 305/310).

Sendo assim, não assiste razão a parte executada. Contudo, ao analisar o 
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cálculo da contadora judicial, pude verificar que encontra-se equivocado, 

tendo em vista que os honorários advocatícios são no valor R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sendo que a data inicial é a do arbitramento, bem como e 

a data correta para iniciar os juros moratórios é a partir da juntada da 

citação, no caso 14/02/2008 (fl. 91).

Assim, remetam-se os autos a Contadora Judicial, para que elabore novo 

cálculo, devendo observar as considerações narradas acima.

Elaborado o cálculo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54924 Nr: 91-02.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelio Benicio Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Carmélio 

Benício Maia em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos 

devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 355-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Kallita Mirran da Silva 

Pinto, representada por sua genitora Maria do Nascimento Silva, em face 

de Eraldo de Souza Pinto, todos devidamente qualificados.

 Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro a gratuidade processual, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Cite-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito alimentar, depositando o valor na conta bancária/poupança indicada 

aos autos, acrescido das parcelas que venceram no curso da execução, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão civil.

Decorrido o prazo, intime-se a credora para dizer, em 03 (três) dias, se 

recebeu ou não o débito alimentar.

 Processe-se em segredo de justiça, com as cautelas e anotações de 

estilo (art. 189, II, do CPC).

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12756 Nr: 54-19.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Cássia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Francisco Júnior, Pedro Gil do Amaral, 

Maria Nely Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DAL MORO - 

OAB:57793/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DAL 

MORO - OAB:57793/PR, Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE os embargos, para o fim de suprir a 

contradição existente na interlocutória objurgada, REVOGANDO a decisão 

de fls. 621/621-v, para tanto, EXPEÇA-SE contramandado ao cartório de 

registro de imóveis deste Município, para que cancele a transferência do 

imóvel 4870 em favor de Oscar Francisco e Vera Lúcia.Por fim, no que 

tange a litigância de má-fé, tenho que restou provada, tendo em vista que 

a parte embargada faltou com a verdade ao dizer que o recurso especial 

foi negado, dando a entender que houve o trânsito em julgado da decisão 

que negou seguimento a ele, contudo, na verdade na data da petição de fl. 

551/569 já havia uma decisão recebendo o agravo interno no STJ e dando 

seguimento ao recurso especial. Do mesmo modo os embargados usaram 

do processo para conseguir objetivo ilegal, haja vista que requereram a 

transferência de propriedade do imóvel em ação inadequada, como já 

dito.Assim, considerando que restou comprovada a litigância de má-fé 

pela parte embargada, nos termos do artigo 80, incisos II e III, c/c o artigo 

81 do CPC, condeno-a ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da 

corrigido da causa, bem como condeno-a a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou.Junte-se aos autos o extrato 

atualizado de andamento processual do referido recurso 

especial.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 933-50.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47423 Nr: 62-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Camargo Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 Vistos.

 Tendo em vista que até o presente momento não houve audiência de 

conciliação, designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

No mais, considerando o que dispõe o art. 531, § 1º, do Código de 
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Processo Civil, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

das fls. 57/64, encaminhando ao Cartório Distribuidor.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4745 Nr: 491-70.2005.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozalda Lobo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13.088/A-MT, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a Exequente, na pessoa de 

seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

compareça perante esta Secretaria da Vara Única a fim de retirar a 

Certidão de objeto e pé expedida nos autos.

 Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1173-73.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Simarelli, Odila Aparecida Waittz 

Simarelli, Espólio de Cimarelli Sobrinho e Lídia Zanichelli Cimarelli, Edneia 

Aparecida Simarelli Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rodrigues Ferrasin 

- OAB:234.146 OAB/SP, André Marcos Campedelli - OAB:99.191 

OAB/SP, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:71424, Fernanda Andrade 

Gualano - OAB:304.268 OAB/SP, Priscylla Ghiringhelli Sant'Anna 

Ferrasin - OAB:242.906 OAB/SP

 Vistos etc... Pois bem, analisando os autos vejo que está correta a 

manifestação da parte requerida, bem como que ocorreu um equívoco no 

momento da digitação na decisão de fl. 197, portanto, CHAMO O FEITO A 

ORDEM para alterar a parte “Juntada a proposta, intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre os 

honorários, devendo ela depositar de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários para o início dos trabalhos, já que consta na missiva que 

os honorários serão suportados por ela.”, para fazer constar como 

correto “Juntada a proposta, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre os honorários, devendo ela 

depositar de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para o 

início dos trabalhos, já que consta na missiva que os honorários serão 

suportados por ela.”Quanto ao mais, a decisão permanece tal como está 

lançada.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 3613-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Considerando que o recuperando foi condenado (com trânsito em julgado), 

a pena de 08 (oito) anos reclusão, no regime inicial fechado, DETERMINO a 

expedição do mandado de prisão em seu desfavor.

 Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Elabore a Gestora Judiciária o cálculo de pena do recuperando. Após, 

intime-se a Defesa, em seguida o Ministério Público, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestem requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39492 Nr: 1319-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5.300-B, MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - OAB:13749, 

WASHINGTON LUÍS CARVALHO OLIVEIRA - OAB:19297/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e HOMOLOGO o cálculo de fls. 152/154, apresentado pela Contadoria 

Judicial, para que surta os jurídicos e legais efeitos.Sem custas, ante a 

isenção legal.CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários 

advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, 

§ 3º, inciso I do CPC.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia 

da presente sentença para os autos apensos.Cumpra-se com eficiência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55685 Nr: 496-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walisson de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRINARI RODRIGUES SILVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamille Fernanda Ferreira de 

Souza - OAB:20101/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51078 Nr: 2171-70.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Pan S/A, 

devidamente qualificado (a), em face de Vanderlei Alves Pereira, 

igualmente qualificado (a).

Às fls. 79, a parte autora compareceu nos autos informando que não 

possui mais interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou 

pela extinção do feito.

 O requerido não chegou a ser citado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando a manifestação de fls. 79, resta ao Juízo apenas a 

homologação do pedido de desistência, sendo assim, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 736-95.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MARILU WELTER GIRALDES, MILTON 

ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA, FLORINDO ZANA 

PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, VIVIANE 

ELIAS ESTEVÃO, Lídia Miguel Estevão, Espólio de Jorge Wanovich 

Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALBERTO SANTIN 

PORTELA - OAB:35723, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:13739, Roberto César da Silva - OAB:11.994 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ELISABETE BRIGO 

CARREIRA - OAB:248896

 Vistos etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Glidy M. 

Wanovich Estevão e outros, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em síntese, alegam que houve contradição e omissão na decisão de fls. 

1566, tendo em vista que este juízo determinou o arquivamento (fls. 

1570/1585).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. Porém, no mérito não assiste razão ao 

embargante.

 Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil.

 In casu, inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão na r. sentença, tendo em vista que foi homologado acordo às fls. 

1461/1463, sendo o feito julgado extinto com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, sendo assim, caso 

alguma das partes não cumpra o acordo, deverá está ajuizar o 

cumprimento de sentença nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Assim, caso a parte interessada queira, deve requerer o 

desarquivamento do feito e proceder à sua execução, recolhendo para 

tanto as taxas judiciárias pertinentes.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, conforme consignado no bojo desta decisão.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49280 Nr: 1234-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girlene Helena Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo de 

marca: Chevrolet, modelo: Prisma 1.4, ano/modelo: 2013, cor: prata, placa: 

OBO7933, chassi 9BGKS69L0DG326907, Renavam: 552048151 descrito 

na inicial. Para tanto, expeça-se mandado necessário.Nomeio ainda, o 

Banco requerente como fiel depositário do referido bem, lavrando-se o 

respectivo termo de compromisso, e após o cumprimento da ordem, 

autorizo a remoção do veículo ao pátio credenciado da autora.Cite-se o 

requerido, para que, caso pretenda a restituição do bem, pague em 05 

(cinco) dias a integralidade da dívida pendente, no valor descrito na peça 

inicial. O requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 247-87.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Maria Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir Inocente Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Cristina Dorigon - 

OAB:13.790-MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55471 Nr: 397-68.2018.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF CONSTRUTORA PRE MOLDADOS LTDA ME, Fabiano 

Dalla Valle, Márcio Martinazzo, Banco do Brasil S.A, ALINE CARVALHO DE 

FIGUEIREDO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria tempestividade dos Embargos à Execução 

opostos pela parte embargante.

Se tempestivo, RECEBO os presentes embargos.

Intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação.

Decorrido o prazo acima consignado, com ou sem manifestação da parte 

embargada, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, 

do NCPC) Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que: 1. Em cumprimento às determinações contidas da 

Portaria nº. 09/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

que determina a realização de Correição nas Comarcas integrantes do 

Polo II, no período de 08 a 16 de março de 2018, sejam os advogados 

abaixo relacionados intimados, a fim de que procedam à devolução dos 

respectivos processos, os quais encontram-se em carga, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão:

1. Almerindo dos Santos Neto: a. 94-67.2013.811.0047. 2. Arles Dias Silva: 

a .  1202-34 .2013 .811 .0047 ;  b .  53 -03 .2013 .811 .0047 ;  c . 

674-97.2013.811.0047; d. 11-23.1991.811.0047. 3. Beatriz Vieira 

Bitencourt: a. 247-66.2014.811.0047. 4. Leôncio Pinheiro da Silva Neto: a. 

4 2 1 - 7 5 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  b .  1 4 0 - 2 7 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  c . 

165-50.2005.811.0047; d. 172-32.2011.811.0047; e. 88-31.2011.811.0047; 

f. 162-85.2011.811.0047. 5. Luiz Nelson Zuchetti Júnior: a. 

543-64.2009.811.0047. 6. Paulo Rogerio de Souza e Silva: a. 
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9 5 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  b .  1 3 2 0 - 7 8 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  c . 

9 6 9 - 7 1 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  d .  9 7 1 - 4 1 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  e . 

1 3 1 5 - 5 6 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  f .  7 8 9 - 5 5 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  g . 

5 3 1 - 7 4 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  h .  1 1 7 5 - 2 2 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 4 7  i . 

1 1 8 8 - 5 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  j .  7 2 5 - 7 4 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 7 ;  k . 

1197-12.2013.811.0047; 7. Rainério Espíndola: a. 800-16.2014.811.0047; 

b. 1385-05.2013.811.0047. 8. Ronaldo Nogueira Machado: a. 

439-67.2012.811.0047; b. 804-53.2014.811.0047. 9. Thucydides Francisco 

Conceição Alvares: a. 974-30.2011.811.0047. 10. Uemerson Alves 

Ferreira: a. 815-58.2009.811.0047; b. 688-52.2011.811.0047. Jauru, 5 de 

março de 2018. Thiago Silvestre Perrut Gestor Judiciário Autorizado pelo 

Provimento 052/2007-CGJ

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, 

do NCPC) Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara 

Única/Juizado Especial da Comarca de Jauru, no uso das funções 

inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à legislação em 

vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], 

bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 

56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que: 1. Em cumprimento às 

determinações contidas da Portaria nº. 09/2018 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso, que determina a realização de Correição nas 

Comarcas integrantes do Polo II, no período de 08 a 16 de março de 2018, 

sejam os advogados abaixo relacionados intimados, a fim de que 

procedam à devolução dos respectivos processos, os quais 

encontram-se em carga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de expedição de Mandado de Busca e Apreensão:

 1. Thucydides Francisco Conceição Alvares: a. 292-12.2010.811.0047. 2. 

Uemerson Alves Ferreira: a. 523-39.2010.811.0047. Jauru, 5 de março de 

2018. Thiago Silvestre Perrut Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento 

052/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33599 Nr: 1639-41.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do peticionado pelo douto Advogado da parte autora 

às pp. 44/45, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que no 

prazo legal manifeste-se, requerendo o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30692 Nr: 519-31.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por IRANI DE OLIVEIRA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que não há mais diligências a serem 

cumpridas, conforme consta do recibo de quitação inserto à p. 161.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às p. 161, a pretensão da parte exequente foi 

satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção do feito, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1199-74.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisio Pinheiro Nóia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20135/O

 Vistos

À Secretaria para que proceda ao cumprimento integral das 

determinações contidas na decisão retro.

Cumpra-se, às providências.

 Jauru/MT, 01 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34463 Nr: 1399-52.2014.811.0047

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EFdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AARH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

À Secretaria para que proceda ao cumprimento integral das 

determinações contidas na decisão retro.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 01 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 529-36.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RKRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

À Secretaria para que proceda ao cumprimento integral das disposições 

contidas na decisão retro.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 01 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40106 Nr: 540-65.2016.811.0047

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 
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CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

À Secretaria para que proceda ao cumprimento integral das disposições 

contidas na decisão anterior.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 01 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45756 Nr: 1884-47.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS, Henrique 

Laurentino de Jesus, Pablo da Silva Cardoso, Anderson David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Correa Silva - 

OAB:19246

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20 de março de 2018, às 09h00.Estando os réus presos, 

REQUISITEM-SE, suas escoltas. Caso resida em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a 

testemunha no endereço declinado pelas partes, advertindo-as, de que em 

caso de não comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão 

responder por crime de desobediência.INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 01 de março de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43916 Nr: 870-28.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz da Silva - OAB:, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14495-B

 Visto

 Primeiramente, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da reconvenção de fls. 

122/124 dos autos.

DETERMINO a intimação da parte reconvinte, através de seus advogados 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para o fim 

de providenciar o pagamento das custas e taxas devidas, sob pena de 

indeferimento da petição, nos termos do parágrafo único do art. 321, art. 

291e 292, todos do CPC.

 Efetivado o cumprimento do parágrafo anterior, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para que realize as anotações devidas, 

nos termos do § 6°, do art. 1.028 e 1.222 da CNGCJ/TJMT.

Sanada a presente irregularidade, INTIMEM-SE as partes, por intermédio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, decline se 

possuem interesse na realização de audiência de conciliação.

Não havendo interesse na audiência de conciliação, as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, deverão especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua pertinência, sob pena de 

serem indeferidas ou manifestarem-se quanto ao julgamento antecipado 

da lide.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7583 Nr: 2429-40.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VIEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos 

Embargos à Execução n.º 676-96.2015.811.0047 – Cód. 36223 (fls. 

239/240 e 244) e, ainda, a petição de fls. 249 em que se requer a 

expedição do precatório, DETERMINO que seja expedido Precatório 

Requisitório, em favor da parte autora, bem como a Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, em favor do advogado, fazendo-se consignar os 

valores mencionados na decisão de fls. 239/240 dos autos, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos 

termos da Resolução Presi 32.

 Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11031 Nr: 459-97.2008.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Paula Regina Cardoso - OAB:OAB/MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 366/367 , noticiando o efetivo pagamento 

do precatório, DEFIRO o requerimento de fls. 155/158 e determino a 

EXPEDIÇÃO dos competentes alvarás de levantamento.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição de alvará 

para levantamento dos valores que lhe são devidos.

Considerando que a procuração constante dos autos possui cláusula 

específica de outorga de poderes para receber valores e dar quitação, 

AUTORIZO a retirada dos alvarás por seu procurador, devendo PRESTAR 

CONTAS dos valores pertencentes à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35366 Nr: 290-66.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o exequente não se manifestou acerca da 

impugnação oferecida pelo Estado de Mato Grosso, considerando os 

argumentos apresentados, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

64.

 Lado outro, ante a edição do Provimento n.º 11/2017 que dispõe sobre o 

processamento e o pagamento das requisições de pequeno valor, 

DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 
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1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37522 Nr: 1097-86.2015.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Dantas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16918, 

Jackeline de Oliveira da Silva - OAB:42.089, Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade Católica "Rainha da Paz"- FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos

CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para manifestação da parte autora 

acerca do laudo pericial.

INTIME-SE a parte requerida, através de sua advogada, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (dez) dias.

 Após, REMETAM-ME os autos concluso para sentença, se for o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43033 Nr: 342-91.2017.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de guarda com pedido de tutela antecipada proposta 

por ROSECREIA GUEDES DE OLIVEIRA em face de LEANDRO BEZERRA 

GARCIA, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento a parte autora requereu a desistência do 

feito, afirmando ter restabelecido a convivência com a filha, não havendo 

mais resistência da parte requerida (fls. 59).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

No caso em tela, o pedido de desistência da ação formulado pela 

requerente é anterior à contestação, sendo dispensada a anuência do 

requerido.

Nesse viés, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A propósito, o parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

consigna que a desistência da ação só produzirá efeitos após a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, bem como o 

Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, PROCEDA-SE a baixa e o arquivamento 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.

 Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 316-30.2016.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO LAERTE CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzira Felix Laerte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por VALDEVINO LAERTE 

CONRADO em face de NELZIRA FELIX LAERTE, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte autora requereu a desistência do 

feito, informando que logrou êxito em localizar a requerida e, de forma 

consensual, efetuar o divórcio por escritura pública (fls. 60).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

No caso em tela, o pedido de desistência da ação formulado pelo 

requerente é anterior à contestação, sendo dispensada a anuência da 

requerida.

Nesse viés, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A propósito, o parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

consigna que a desistência da ação só produzirá efeitos após a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas dada a concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 15).

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, bem como o 

Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, PROCEDA-SE a baixa e o arquivamento 

dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações 

de estilo.

 Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43960 Nr: 896-26.2017.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDNELSON MARIANO TOSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA para 

Expedição de Alvará Judicial, com antecipação de tutela, ajuizado por 

EDNELSON MARIANO TOSTA RODRIGUES em face de WILSON FERREIRA.

A liminar pleiteada foi deferida (fls. 50/51).

No curso do processo, o requerente manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, requerendo a homologação da desistência e 

arquivamento do feito (fls. 76/77).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

Consigna-se que a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, § 5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 
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após a resposta (art. 485, § 4º, do CPC).

No caso em tela, não houve sequer a citação da parte adversa, sendo, 

portanto, dispensada a anuência do requerido.

Nesse viés, estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A propósito, o parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

consigna que a desistência da ação só produzirá efeitos após a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Eventuais custas processuais serão suportadas pela parte requerente, a 

teor do art. 90, caput, do CPC. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, ante a inexistência de defesa técnica nos autos.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34910 Nr: 103-58.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Costa Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 (...) 1)dedicar-se ao exercício de atividade laboral lícita [art. 36, §1.º, do 

Código Penal] e possuir residência fixa, fatos que deverão ser 

comprovados nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias;2)não poderá alterar 

sua residência, nem ausentar-se desta Comarca sem prévia comunicação 

e autor ização judicial  [art .  115 inciso I I I  da Lei  n.º 

7.210/84];3)comparecimento pessoal e obrigatório perante este Juízo 

quando intimado para tal;4)comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, 

MENSALMENTE, a fim de informar e justificar suas atividades;5)manter-se 

recolhido em sua residência no período noturno, das 20:00 horas às 

06:00h do dia seguinte;6)proibição de frequentar bares, boates e lugares 

de reputação duvidosa.O recuperando foi advertido de que, nos termos do 

Art. 118 da Lei 7.210/84, “a execução da pena privativa de liberdade 

ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos 

regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido 

como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime 

anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne 

incabível o regime. § 1º O condenado será transferido do regime aberto 

se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins 

da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.” O 

reeducando, devidamente orientado por defensor nomeado, manifestou 

aceitação às condições apresentadas, oportunidade em que lhe foi dada 

ciência de que não as cumprindo sujeitar-se-ia às cominações acima 

elencadas. Desta forma, realizada a admoestação, proceda-se a 

elaboração de cálculo de pena, considerando a presente data início de 

seu cumprimento. Na forma do art. 98, §3º, do CPC, suspendo a 

exigibilidade do valor referente às custas processuais. Após, intimem-se 

as partes. Oficie-se às Polícias Civil e Militar para ciência e auxílio na 

fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas, devendo 

comunicar a este juízo eventual descumprimento. Publicada em audiência. 

Saem os presentes intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 829-61.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINARA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 16h30.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43937 Nr: 887-64.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVANIA DOURADO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 15h00.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 183-51.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NUNES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 14h00.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43857 Nr: 830-46.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custódia Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 
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aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 17h30.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 435-54.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 15h30.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 1619-79.2016.811.0047

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Nunes de Assunção, Luiz Nunes de 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 17h00.

 INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45063 Nr: 1508-61.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 18h00.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 806-18.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 16h00.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 218-11.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelena Daros Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema 

“Direito e Gênero: debates sobre violências contra as mulheres”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência 

aprazada para o dia 10 de abril de 2018, às 14h30.

 INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12154 Nr: 452-71.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venerice Gabriel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Godinho Crevelaro - 

OAB:OAB/RO 7441, JANDERSON FREITAS DA COSTA - OAB:21490/O, 

João Rodrigues de Souza - OAB:5876, Wilson de Araújo Moura - 

OAB:5560 SSP/RO

 Diante o exposto, torno sem efeito as certidões de fls. 755 e 757, e 

consequentemente, face a tempestividade e preenchimento dos demais 

pressupostos recursais, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

sentenciado VENERICE GABRIEL DE SOUZA.INTIME-SE o recorrente para 

ofertar as razões, no prazo de 08 (oito) dias.Após, com ou sem as 

razões, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público para, querendo, 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal.Juntadas ou decorrido o 

prazo, observadas as formalidades legais, essencialmente certificado a 

regularidade das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

saudações.Nos termos do art. 1.566 e seguintes da CNGC, EXPEÇA-SE 
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GUIA de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 01 de março de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 289-73.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que o autor não cumpriu a determinação 

contida no disposto no inciso V do art. 319 do NCPC, haja vista que não 

atribuiu à causa o seu devido valor.

2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, retificando o valor da causa, devendo ser atribuída à 

causa a totalidade do valor do contrato entabulado pelas partes, já que o 

objeto principal da ação é a Revisão Contratual, sob pena de indeferimento 

da exordial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41771 Nr: 325-18.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia --/--/2018, às ---(horário oficial de Mato Grosso).6. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

para comparecer à audiência ou querendo, apresentar resposta escrita ou 

oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando o réu 

ciente de que, não comparecendo e não se representando por preposto 

com poderes para transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter 

advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.7. As testemunhas 

a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição inicial e na 

contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA 

A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

I N T I M A Ç Ã O . 8 .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 16 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 331-25.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECILA LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ZEFERINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ PAES DA COSTA - 

OAB:9613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu a 

determinação contida no disposto no inciso V do art. 319 do NCPC, haja 

vista que não atribuiu à causa o seu devido valor.

2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, retificando o valor da causa, devendo ser atribuída à 

causa a totalidade do valor dos bens a serem inventariados/partilhados, 

juntando aos autos declaração de hipossuficiência ou procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, uma vez que não 

comprovou ser hipossuficiente nos termos da lei; bem como para que junte 

nova cópia dos documentos pessoais da inventariante Valdecila Lopes 

Pinto e do Registro Civil de Jurandi Moreira Pinto e de Valdecila Lopes 

Pinto, eis que os acostados a exordial tiveram parte cortada quando de 

sua digitalização, tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista as informações contidas na Ref: 40, intime-se a 

Advogada da parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 509-71.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 
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emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 496-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCC, OC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos 

do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, 

bem como devendo ratificar o valor da causa, devendo ser atribuída à 

causa a totalidade do valor dos bens a serem partilhados, tudo sob pena 

de extinção do processo.4. Ademais, ausente, na petição inicial, 

documentos essenciais para a comprovação do alegado na exordial, 

desatendendo o que determina o inciso II do art. 319 do NCPC.5. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no mesmo prazo acima indicado, 

emende a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, 

sob pena de indeferimento da inicial.6. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 01 de março de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da notícia da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, 

suspendo o andamento do presente feito, até o julgamento do referido 

recurso.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 02 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36402 Nr: 1326-72.2017.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Onofre Marcos, já 

qualificado nos autos, que pleiteia autorização judicial para levantar os 

valores depositados junto ao Banco do Brasil S/A nas contas em nome da 

de cujus Maria Ricardo Nunes.

 A inicial veio instruída com os documentos.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer na Ref: 9, no 

sentido de que não vislumbra hipóteses de intervenção do “Parquet”.

FOI O RELATÓRIO. DECIDO.

2. Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, bem como a desnecessidade da 

abertura de inventário exclusivamente para a partilha desses valores, uma 

vez que o requerente é herdeiro e possui poderes para tanto, DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ pretendido em nome de ONOFRE MARCOS.

3. Assim, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, AUTORIZO o 

requerente ONOFRE MAROS a efetuar o saque do montante total do saldo 

nas contas da titular MARIA RICARDO NUNES.

4. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

5. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9963 Nr: 1019-02.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - Matr. 1611995 - OAB:5409 RN

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36991 Nr: 1620-27.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:38.105/PR, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11.004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS VISANDO A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 1178-95.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE 

GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 30.237,08.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.
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 Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24127 Nr: 342-93.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IQUELÇON NEDES DOS SANTOS, CÁSSIO 

WALNERO CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:OAB/MT - 6101, FABRÍCIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6.973/MT

 Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão à f. 140, DESIGNO audiência 

para interrogatório dos réus para o dia 16/04/2018, às 14h (horário oficial 

de Cuiabá-MT), na qual os réus deveram comparecer acompanhados de 

seu(ua)(s) Advogado(a)(s)/Defensor(a) Público(s).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a intimação apenas 

dos réus, bem como do membro do Ministério Público.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 2880-42.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, com as 

partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugnou pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 10).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29595 Nr: 232-26.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono ao autos a fim de INTIMAR a parte 

autora a manifestar no prazo de 05(cinco) dias sobre o contido na 

certidão do ofical de Justiça a seguir transcrita."Certifico e dou fé que, em 

cumprimento ao presente mandado devidamente assinado, dirigi-me ao 

endereço retro mencionado, e sendo ali, após as formalidades legais, 

deixei de proceder a CITAÇÃO do requerido NILSON MAZETO, em virtude 

de o mesmo ter mudado desta Cidade sem deixar endereço, conforme 

informações de ex-vizinhos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 845-12.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDA IZABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada inaudita 

altera pars que a parte autora, acima qualificada, propôs em face do 

requerido, também qualificado supra, para compelir o requerido a efetuar 

pagamento de verbas trabalhistas que não recebeu durante o pacto 

laboral, no período indicado na inicial.

Acostou documentos à exordial.

Fora proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita (Ref: 4), 

determinando a intimação da parte autora para efetuar o devido preparo 

do feito.

A parte autora por sua vez, compareceu nos autos formulando pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 

Subsidiariamente, pleiteou o recolhimento das custas e taxas judiciais ao 

final de demanda (Ref: 8).

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Estando presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

3. DEFIRO formulado pela autora no petitório de Ref: 8, motivo pelo qual 

AUTORIZO o recolhimento das custas e taxas judiciárias ao final da 

demanda, eis que o Provimento de nº. 18/2012 revogou o "item 2.14.8.1.4" 

da CNGC do Estado de Mato Grosso que impedia tal possibilidade. Assim 

sendo, as custas e taxas judiciárias deverão ser pagas ao final do trâmite 

processual pelo vencido(a). Já com relação às DILIGÊNCIAS do Oficial de 

Justiça, tenho que as mesmas deverão ser depositadas imediatamente.

4. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida.

5. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, consignando-se no referido mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 907 de 1041



articulados pela autora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39302 Nr: 2688-12.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILDE VITOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22028 Nr: 39-16.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a comparecer na Secretaria da Vara Única para retirar a Certidão de 

Crédito no prazo de 10 (dez) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30095 Nr: 406-35.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - OAB:18396/0

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora a manifestar no prazo de 05(cinco) quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de Ref.69 a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, em 

cumprimento ao presente mandado, estando o mesmo devidamente 

assinado, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo, deixei de 

proceder conforme determinado, a INTIMAÇÃO do requerido MARCIO 

SILVA DO PRADO, pois, conforme informação da proprietária do imóvel 

onde o mesmo residia, bem como de vizinhos, este mudou-se desta 

Comarca, sem deixar endereço, estando em lugar incerto e não sabido".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 76-77.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARIA 

HELENA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POTYRA IRAÊ LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT -18910

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Requerida para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para efetivo 

cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para 

requererem o que entender oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias, visto 

que até presente data o perito não se manifestou acerca do petitório 

acostado as fls. 360/361.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por CLAUDIA MARIA 

BRUSTOLIN, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/153960-0, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de dezembro de 2017, com o valor de R$ 993,34 

(novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), 

correspondente ao consumo de 987 Kw/mês, valores muito superiores ao 

normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, há a ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a abstenção da inclusão do seu nome no SPC/SERASA, 

bem com a garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 
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processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/153960-0, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 10/04/2018 Hora: 16:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte executada para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno. 

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que as petições juntadas nos ID 11843574 e 

11843592 não tem relação com o presente feito, as mesmas devem ser 

desentranhadas. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-31.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER RAUBER DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA DESPACHO Numero do Processo: 

1000086-31.2017.8.11.0048 REQUERENTE: ESTER RAUBER DA ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 2035-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público à fls. 66/67 e RECEBO o 

aditamento para denunciar o réu com incurso nas sanções do artigo 122, 

parágrafo 2º, incisos IV e V, c/c artigo 14, inciso II, artigo 304, artigo 307, 

ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Intime-se o patrono do réu, para que apresente resposta à acusação, 

dentro do prazo legal.

Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 05 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 48-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus às fls. 49/52, verifico 

não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade, 

motivo pelo qual, ratifico o recebimento da denúncia. Tendo em vista, que 

há indícios de autoria e prova de materialidade, conforme demonstrado 

pelos testemunhos prestados na polícia às fls. 13/14; o auto de apreensão 

de fls. 27 e auto de constatação de fls. 29.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 10/04/2018, às 16h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fls. 07), para 

comparecerem à audiência designada.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.
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INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67335 Nr: 1313-55.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Lemes da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRÉDI FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRÉDI FÁCIL, CNPJ: 03976323000103. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor adquiriu por meio de finaciamento, a moto 

Honda, modelo Biz 125 ES em 50 prestações, encontram-se quitadas, 

sendo que a última parcela fora pago em 17/11/2008. A requerida até a 

presente data não retirou a restrição de alienação sobre a motocicleta. O 

autor vendeu a moto e desde então vem passando por inúmeros 

transtornos. A requerida teve sete (07) anos para promover a baixa da 

restrição e não o fez, caso não regularize a situação terá de desfazer o 

negócio da venda para evitar maiores desgastes e pelo fato do atual 

comprador exigir a transferência para concretizar o negócio. O requerente 

tentou solucionar o conflito amigavelmente, porem foram infrutíferas as 

tentativas. Razão pela qual busca o Judiciário.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, as quais 

restaram infrutíferas. Ademais, o exequente pesquisou sobre o endereço 

atual do executado, não o localizando.Diante disso, defiro o requerimento 

de fls. 16, e, DETERMINO que o executado seja citado via EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias.Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada 

após a citação do requerido, uma vez que este já foi rejeitado às fls. 

48/50.Após o decurso do prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para decisão.Caso haja contestação, intime-se, se for o caso, 

a parte autora para impugnar.Após, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para julgamento antecipado do mérito ou designação de 

audiência.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 09 de 

janeiro de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 29 de janeiro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74671 Nr: 94-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTD, AGCO DO BRASIL 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:11846-B

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada e DETERMINO que o requerido Grupo Pampa 

Máquinas Agrícolas forneça no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas o empréstimo de uma máquina/colheitadeira modelo BC 8800, em 

demonstração, pelo período de 100 horas, para a colheita de soja do ano 

de 2018 do requente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais).Ante a alegação da parte autora no sentido de que a parte 

requerida não cumpriu a liminar concedida, DETERMINO novamente a 

intimação da mesma para que cumpra a referida decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias, razão pela qual majoro a multa diária no valor de R$ 2.000 

(dois mil reais).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De 

Terra Nova do Norte/MT para Marcelândia/MT, 27 de fevereiro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 3416-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN, Maico Luis Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

de interrogatório, para a Comarca de Sinop-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do(s) réu(s), da expedição das cartas 

precatórias para as Comarcas de Sorriso-MT e Lucas do Rio Verde-MT, 

visto que constam dois endereços informados, com a finalidade de inquirir 

a testemunha GUSTAVO SANTOS SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do(s) réu(s), para que no prazo de 5 

dias, apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60889 Nr: 534-60.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE RICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 534-60.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60889.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

de salário maternidade por trabalhadora rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses 

anteriores ao do início do benefício.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h45min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 1º de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53751 Nr: 115-11.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ALVES GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 

IRACI ALVES GONÇALVES TORRES o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (24.01.2014).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: IRACI ALVES GONÇALVES TORRES;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (24.01.2014).Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55056 Nr: 1197-77.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS SOARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pela requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE/RESTABELEÇA auxílio-doença à SANTOS 

SOARES DO NASCIMENTO, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com 

data do início do benefício –DIB- em 06.06.2014.Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: SANTOS SOARES DO NASCIMENTO;Benefício Concedido: 

Auxílio-doença;Data do Início do Benefício (DIB): data da cessação do 

benefício na via administrativa (06.06.2014)Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) com índice de 

remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).SEM CUSTAS, à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no art. 496, § 3º, I, do CPC.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE 

o necessário.Matupá/MT, 05 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43727 Nr: 1816-90.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião do Bom Despacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Domingues de Oliveira 

- OAB:MT - 11.670-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial de 

fls. 80. Altere-se o polo passivo da demanda no sistema Apolo e na capa 

dos autos. Ante o teor da certidão de fl. 76, REVOGO a decisão de fls. 

71/71-verso. Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 

do CNJ, designo a perícia médica para o 18/05/2018, às 11h00min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.Para tanto, nomeio como perito o 

Dr. Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira, FIXANDO a quantia de R$220,00 

(duzentos e vinte reais) a título de honorários periciais, sendo que ônus 

dos honorários do perito recairá ao requerido, Município de Nobres/MT, 

vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. .....A parte 

requerente deverá comparecer com carteira de trabalho, documentos 

pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).Intime-se o Município de Nobres/MT para, no 

prazo de 10 (dez) dias, depositar em juízo o valor de R$ de R$220,00 

(duzentos e vinte reais) a título de honorários periciais.Apresentado o 

laudo, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito nomeado. 

...Responda apenas em caso afirmativo.Em observância ao princípio da 

celeridade processual, intimem-se as partes para apresentarem quesitos 

no prazo de 03 (três) dias.Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15592 Nr: 361-66.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassiano de Lima Camargo, Antonio Dias 

Pedroso, Jefferson da Silva Pedroso, Luiz Paulo Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256, Plinio José de Siqueira Neto - OAB:10405

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER os acusados Cassiano de Lima Camargo, 

Jefferson da Silva Pedroso e Luiz Paulo Pedroso pela prática do crime 

artigo 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, inciso II, da Lei Federal nº. 9.455/97, c/c 

artigo 29 do Código Penal, nos termos art. 386, inciso VII, do Código de 
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Processo Penal. Outrossim, conforme mencionado o item 2.1, julgo 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Antonio Dias Pedroso, com fulcro 

no artigo 107, inciso I, do Código Penal. P.R.I.CApós, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações legais.Ao distribuidor para a 

regularização do cadastro do réu no sistema ApoloARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 1432-30.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Cipione Menezes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cygnus Veículos - Red Star Comércio de 

Veículos Ltda, Brasil Assistência, Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, Tele Guincho Pardal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LIMA XARÃO - 

OAB:337563, Flávia Longo de Almeida - OAB:333.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, Fábio Schneider - OAB:5238, Maria Helena 

Gurgel Prado - OAB:SP-75401

 DECISÃOVisto etc...Assim, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva, alegada pelo requerido Bradesco Auto/RE.2.Da denunciação à 

lide. Analisando com vagar os autos verifico que à fl. 57 este juízo já havia 

deferido à denunciação em audiência de conciliação realizada à fl. 57. 

Neste aspecto, constato que, o autor da demanda afirmou que não havia 

oposição em relação à denunciação e os demais requeridos nada 

disseram.Assim, mantenho a decisão de fl. 57.3.Das Disposições finais 

Fixo os pontos controvertidos: i) a procedência ou não do pleito inaugural 

e demais consectários legais. Forte no princípio dispositivo, necessária a 

produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual após a 

manifestação das partes, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20544 Nr: 1022-74.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1022-74.2010.811.0030

Código nº: 20544

DECISÃO

Visto etc.

Considerando a certidão de fl. 109, designo a perícia médica para o dia 

18/02/2018, às 13h00min. a ser realizada nas dependências deste Fórum, 

conforme decisão de fls. 99/100.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 20452 Nr: 941-28.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto André da Rosa 

Migueis - OAB:14.738-A, Lélio Teixeira Coelho - OAB:2070/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:911.093-RJ

 Processo nº. 941-28.2010.811.0030

Código nº. 20452

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo 

acusado Alessandro Batista da Silva, qualificado nos autos, o qual 

responde pela presente ação penal pela prática, em tese, do crime 

descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 29, todos do Código 

Penal.

 Alega o acusado que fora preso, em 22 de fevereiro de 2018, ante o 

cumprimento do mandado de prisão nº. 30/2010, em Cuiabá, porém a 

prisão fora revogada no presente feito. Aduz que é primário, possui bons 

antecedentes, residência fixa e boa conduta social (fls. 279/281).

É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que assiste razão o pleito apresentado 

pela Defesa.

 Isto porque a prisão preventiva fora decretada em 23 de junho de 2010, 

às fls. 58/59, tendo sido expedido o mandado de prisão à fl. 154 e 

cumprido às fls. 156/167. Todavia, em 18 de janeiro de 2013, fora 

determinado o relaxamento da prisão do acusado Alessandro Batista da 

Silva (fls. 182/183), não tendo motivos para manutenção da prisão 

cautelar.

 Diante disso, mantenho a decisão de fls. 182/183 e determino a IMEDIATA 

SOLTURA do acusado Alessandro Batista da Silva, salvo se por outros 

motivos estiver preso.

 Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado Alessandro Batista da 

Silva.

 Dê-se ciência ao MPE e à Defesa.

 Após o cumprimento das deliberações acima mencionadas, tornem-se os 

autos conclusos para prolação de sentença de pronúncia.

 Expeça-se o necessário para o cumprimento da decisão.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-14.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DIAS PEDROSO (EXECUTADO)

 

Numero do Processo: 1000233-14.2017.8.11.0030 REQUERENTE: 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANACHUE REQUERIDO: ANA LUCIA DIAS 

PEDROSO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme consta nos autos (id 9353311). Ante o exposto, opino pela 

homologação do acordo firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-80.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1000011-80.2016.8.11.0030 REQUERENTE: ROSELI 

RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: ALIANÇA COMÉRCIO VAREJISTA 

Vistos, etc... A parte promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. No Juizado Especial a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, opino por CONDENAR a parte promovente ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, 

do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo. Postas estas razões, 

submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ LEIGO Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-38.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LINDBERG RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

Autos: 1000212-38.2017.811.0030 Promovente: LINDBERG RODRIGUES 

DOS SANTOS Promovido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Revelia. Considerando que a parte promovida foi 

regularmente citada (mov. 10073878) e esta não compareceu na audiência 

de conciliação e nem apresentou contestação (id.10094432), com fulcro 

no artigo 344 do CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, 

considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Propaganda enganosa. A publicidade enganosa 

proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, 

levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do 

produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela 

inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de 

dados relevantes total ou parcialmente. Neste sentido, a lei consumerista 

preconiza em seu art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 

37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa 

qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É 

abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, 

a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os 

efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar 

de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Desta forma, o 

fornecedor de produto ou o prestador de serviço que se utiliza de 

publicidade enganosa com o objetivo de induzir em erro o consumidor, 

comete conduta ilícita. Portanto, no caso em exame, considerando que a 

parte reclamada disponibilizou a promoção de desconto nos valores com a 

compra de dois ou três achocolatados da marca Nescau, conforme 

anuncio publicitário acostada na id. 5873273, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o 

dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 

do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade 

de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência do pagamento do achocolatado, sem o 

desconto decorrente da promoção anunciada, no valor de R$24,06. Em 

exame do conjunto probatório, mormente quanto aos documentos juntados 

com a inicial (id. 5873192), nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado no valor postulado, fazendo a parte promovente 

jus à indenização pelos danos materiais. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que o simples desconto não concedido, 

embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, 

visto que não tem o condão de levar a presunção de existência de dano 

moral, em decorrência da indisponibilidade de crédito, na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque este fato não tem o condão de denigrir a 

imagem da parte promovente e de gerar sentimentos indesejados. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – MERO 

ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A simples falha na 

prestação de serviço, por si só, não tem o condão de gerar dano moral 

(STJ AgRg no Ag 1271295/RJ), salvo se estes atos ocasionarem 

repercussões danosas psicossociais, tais como a suspensão no 

fornecimento de serviços essenciais, inclusão de restrição de crédito, 

cobrança vexatória ou abusiva, dentre outros (STJ REsp 1365281/SP e 

AgRg no AREsp 200514/RJ). Não havendo prova de transtornos 

consideráveis, caracteriza-se mero aborrecimento inerente a vida em 

sociedade. Na sentença, o juízo de piso assim manifestou: “Conquanto a 

empresa promovida tenha praticado um ilícito (cobrança indevida), esta 

falha na prestação dos serviços não possui potencialidade lesiva para 

implicar na violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, 

portanto, na reparação de danos morais. Saliente-se que a cobrança 

indevida por si só se traduz em mero aborrecimento, visto que trivial e 

comum da sociedade moderna podendo ser e o foi suportado pela parte 

promovente”. (...) (TJMT/TRU RI nº 0017597-45.2013.811.0001, PROJUDI, 

julgado em 05 de agosto de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES) Por essas razões, não há dano moral caracterizado. 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) decretar a Revelia da parte 

Promovida; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; c) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente 

a quantia de R$24,06 (vinte e quatro reais e seis centavos) a título de 
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danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; d) indeferir o pleito 

indenizatório por danos morais. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010207-63.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Autos: 8010207-63.2011.811.0030 Promovente: ARY ANTONIO FERREIRA 

DE PINHO Promovido: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 

Vistos e etc., A parte autora fora intimada para se manifestar sobre a 

penhora online que restou infrutífera, para requerer o que é de direito, sob 

pena de arquivamento do feito. O prazo para a parte autora se esgotou 

sem que essa se manifestasse, desta feita, diante da inércia da parte 

promovente em requerer o que lhe é de direito, opino por encaminhar os 

autos ao arquivo por abandono da parte promovente, com fundamento no 

art. 485, III, do NCPC. Decisão Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de decisão ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-06.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE SPANIOL OAB - MT13846/B (ADVOGADO)

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & MARINHO LTDA (REQUERIDO)

 

Autos: 8010053-06.2015.811.0030 Promovente: CONSTRUTORA 

PELISSARI LTDA - ME Promovido: SILVA & MARINHO LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Revelia. Considerando que a parte promovida foi 

regularmente citada e esta não compareceu na audiência de conciliação e 

nem apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC e 

Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONSTRUTORA 

PELISSARI LTDA - ME em desfavor de SILVA & MARINHO LTDA. Alega a 

parte reclamante que: a) no ano de 2014, a parte reclamada contratou 

diversos serviços com esta; b) juntou aos autos diversos e-mails de 

cobrança dos valores, sendo que a reclamada ficou em dívida de um total 

de R$ 8.710,96; c) apesar das diversas cobranças os valores não foram 

quitados até a presente data. A parte promovida, mesmo citada, não 

compareceu a audiência e nem contestou os valores e documentos 

apresentados. Diante dos documentos acostados a inicial e da inércia da 

parte reclamada, tem-se que razão assiste a parte autora e é detentora do 

crédito cobrado. Como discorre a jurisprudência: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – VALOR REMANESCENTE – FATO CONSTITUTIVO 

COMPROVADO – FATO IMPEDIDIDO NÃO COMPROVADO – ÔNUS 

PROBATÓRIO – DIVIDA EXISTENTE. Quando não cabível a inversão do 

ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VI, do CDC, em regra, 

incumbe ao Reclamante a prova do fato constitutivo de seu direito e, ao 

Reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamante (art. 373 do CPC). Se o fato constitutivo do direito 

do Reclamante esta comprovado/reconhecido (prestação de serviço), 

incumbe ao Reclamado a prova de que os serviços não foram prestados 

satisfatoriamente. Não havendo prova de eventais fatos impedididos, 

modificativo ou extintivos, pelas regras de hermenêutica, torna-se legitima 

a presunção de que há dívida a ser paga pela parte Reclamada em favor 

do Reclamante. Desta feita, medida que impera é pela procedência dos 

pedidos feitos em sede de inicial, para que a parte reclamada pague a 

dívida remanescente com a parte reclamante, que totaliza R$ 8.710,96. 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) decretar a revelia da parte 

promovida; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; c) condenar a parte promovida a pagar, a parte 

promovente a quantia de R$ 8.710,96 (oito mil setecentos e dez reais e 

noventa e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir da efetiva conclusão do serviço, e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Sentença publica no PJe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-22.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS GOMES & GOMES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos: 8010180-12.2013.811.0030 Promovente: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI Promovido: SANTOS GOMES & GOMES LTDA - 

ME Vistos e etc., A parte autora fora intimada para se manifestar sobre o 

atual paradeiro do devedor ou de bens passíveis a penhora, sob pena de 

arquivamento do feito. O prazo para a parte autora se esgotou sem que 

essa se manifestasse, desta feita, diante da inércia da parte promovente 

em requerer o que lhe é de direito, opino por encaminhar os autos ao 

arquivo por abandono da parte promovente, com fundamento no art. 485, 

III, do NCPC. Decisão Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de decisão ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Extingo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-14.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA RAPIDINHA DA SORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE DA SILVA CAMPOS - ME (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1000233-14.2017.8.11.0030 REQUERENTE: 
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LOTÉRICA RAPIDINHA DA SORTE REQUERIDO: DUARTE DA SILVA 

CAMPOS-ME Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme consta nos autos (id 10024793). Ante o exposto, opino pela 

homologação do acordo firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010125-61.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANICETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENA RODRIGUES PEREIRA -ME (EXECUTADO)

CARLOS (ESPOSO DA LU DO RESTAURANTE) (EXECUTADO)

 

Numero do Processo: 8010125-61.2013.8.11.0030 REQUERENTE: MIGUEL 

ANICETO DA SILVA REQUERIDO: CARLOS (ESPOSO DA LU DO 

RESTAURANTE) Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. As partes efetuaram composição 

amigável, conforme consta de declaração feita pelo autor nos autos (id 

3732080). Ante o exposto, opino pela homologação do acordo firmado 

pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, pela extinção 

do feito com resolução do mérito. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 349-68.2016.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI VICENTE FILIPETTO, IVO PEDRO 

CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594, Roselaine Wahlbrinck Jauer - OAB:14.786

 Vistos.

Acolho os seguintes pontos controvertidos apresentados pelas partes: 1. 

Demarcação da propriedade dos requeridos; 2. Comprovação da efetiva 

posse sobre a área objeto de litígio; 3. A existência do direito de acrescer 

sobre a posse do alienante Antonio José Dias e demais cadeias 

possessórias sobre o local objeto da turbação.

Defiro a produção de prova testemunhal e pericial, requerida pelas partes.

Nomeio como perito do juízo o Engenheiro Agrônomo Sonio Aramis dos 

Santos Blauth, podendo ser encontrado na Avenida das Palmeiras, nº 

1248, Caixa Postal nº 242, Bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT, 

telefone (65) 3337-1010, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso o encargo, devendo ser 

encaminhado os quesitos apresentados pelas partes.

Faculto as partes, o oferecimento de quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para dizer se aceita o encargo, bem como, 

para apresentar proposta de honorários.

Sobrevindo a proposta de honorários, intimem-se os requeridos para que, 

no prazo de 10 (dez), impugnem o valor cobrado ou procedam com o 

pagamento do adiantamento dos honorários, nos termo do art. 95 do CPC.

Comprovado o pagamento, o perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

elaboração do laudo pericial.

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 1512-66.2017.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. NETO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, verifica-se 

que, sequer foi acostada a referida declaração de todas as partes que 

compõem o polo ativo. (...) Assim, intime-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.(...)Sem a comprovação, deverá a parte 

autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57135 Nr: 1397-45.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBER JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, verifica-se 

que, sequer foi acostada a referida declaração de todas as partes que 

compõem o polo ativo. ... Assim, intime-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 
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do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.(...) Sem a comprovação, deverá a parte 

autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52068 Nr: 997-65.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

Defiro o pedido do ente ministerial feito à fl. 87 (Ref: 22), e, em razão da 

desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como defensor 

dativo do acusado, o nobre causídico, Dr. ANTONIO CALZOLARI - 

OAB/MT nº 21254/O, cuja verba honorária será fixada ao final do 

processo.

Intime-se pessoalmente o mencionado defensor, sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa a defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53796 Nr: 1981-49.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em audiência de conciliação as partes compuseram acordo, o qual foi 

devidamente homologado por sentença. Na mesma oportunidade, 

determinou-se à parte autora a comprovação da hipossuficiência (fls. 

33/36 - Ref: 22), vindo ela juntar cópia da carteira de trabalho e extrato da 

conta bancária em seu nome (fls. 40/44 - Ref: 26).

Porém, a juntada unicamente das cópias das páginas 12/13 da CTPS não 

comprova a atual inexistência de vínculo empregatício, pois que em ambas 

há registro com a respectiva baixa. Para tal comprovação bastaria a parte 

autora ter acostado também a folha de nº 14, desde que sem qualquer 

registro, de modo a não suscitar dúvidas sobre a questão.

De outro lado, os extratos da conta bancária dos meses de dezembro de 

2016 e janeiro de 2017 (fls. 43/44 - Ref: 26) demonstram, aparentemente, 

rendimentos incompatíveis com o benefício requerido.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer os valores constantes no extrato bancário e apresentar as 

cópias faltantes da CTPS.

De outro lado, sobreveio informação de impossibilidade de realização de 

estudo psicossocial, em razão do descredenciamento da equipe 

multidisciplinar à época (fl. 45 - Ref: 27).

Entanto, as partes compuseram acordo em audiência de conciliação com a 

devida concordância do Ministério Público, o qual foi homologado por 

sentença, pelo que resta superada a necessidade de tal estudo.

Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59793 Nr: 294-66.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição da parte autora não está 

instruída com a certidão de nascimento e cópia da sentença dos autos 

Código 57660, além da necessária procuração, verificado, por ora, que o 

douto advogado não tem poderes para atuar no feito.

Assim, intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o acima declinado, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 293-81.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SILVERIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nos documentos juntados às fls. 23/25 - Ref: 1, Cópias da CTPS 

e declaração negativa do imposto de renda (IRPF), bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88.

Ademais, considerando que para a apreciação do pedido de antecipação 

de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, 

postergo a análise para após a sua realização.

NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 6044 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) MOACIR SILVÉRIO ROCHA, para realização da perícia, que 

deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC).

 Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização 

do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 

do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e 

impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do 

NCPC).

 Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 

e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça 

Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de 

honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução.

 Atento aos limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, 

previstos na Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais).

 Ante o exposto, DETERMINO:

 a) a intimação do(a) perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e 

art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora 

conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 
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escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias;

 b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que responda aos 

termos dela após a juntada do laudo pericial;

c) a intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso 

não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC);

 d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe-se 

ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, informando-lhe 

que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos autos do 

processo;

 e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e o local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;

 f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os seguintes:

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? 

Explique.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária?

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual?

7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível 

precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se 

afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

8. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa 

atividade?

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação?

10. A parte autora é incapaz para a vida independente?

11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações 

em sua vida? Que tipos de limitações?

12. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o 

valor aproximado do tratamento?

13. O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma 

atividade braçal?

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de disponibilização de projetor de mídia e telão para 

exibição de depoimentos.

Intime-se a defesa para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se quanto ao ofício de fl. 284 - Ref: 152 e à certidão do zeloso 

Oficial de Justiça à fl. 294 - Ref: 156.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1412-48.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE DAYANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ciente do recurso de agravo de instrumento interposto perante o Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo que defiro a juntada.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

visto que o benefício concedido possuía data para cessação, cabendo à 

parte, e, aos seus advogados, requerer a prorrogação perante o INSS, 

nos termos do art. 60, § 9º, da Lei 8.213/91.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão proferida às fls. 43/45 - Ref: 

4.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50534 Nr: 71-84.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 

12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 1007-75.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDAIR ALEXANDRE ORDAKOWISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a 

parte autora LAUDAIR ALEXANDRE ORDAKOWISKI, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 731809 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 

482.466.701-15, dentre os beneficiados pela aposentadoria especial, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), correspondente a um salário mínimo, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento ou deliberação superveniente 

em sentido contrário, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC 

c.c. o art. 25, inciso II, art. 29, § 6º e art. 57, “caput”, estes da Lei 
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8.213/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52787 Nr: 1412-48.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE DAYANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 1873-20.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, 

o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região 

norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1094-31.2017.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ 10,00 (dez reais), a fim de que seja cumprido mandado decitação, 

busca e apreensão na zona urbana desta Comarca. Para tanto, deverá 

retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) à Comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36709 Nr: 401-57.2011.811.0090

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DAMAZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 28 de abril de 2018 às 08h00min., no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 407-25.2015.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:OAB/MT 19949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...) Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48467 Nr: 150-97.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. (...) Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.(...).Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 
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de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53328 Nr: 1727-76.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não 

foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 1706-03.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA CARAFINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53739 Nr: 1951-14.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINA ROSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não 

foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente.

Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a concessão 

da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.

Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 
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carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51324 Nr: 581-97.2016.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. (...). Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.(...) Acrescenta-se que para 

sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59681 Nr: 230-56.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha de defesa 

ANDREO EDUARDO TEZAR MAGNOBOSCO, para o dia 26 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 08H30.

Intimem-se a testemunha, o réu e o advogado.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53391 Nr: 1768-43.2016.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA, MARIA JOSÉ DE 

JESUS DIODATO FINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Veríssimo - 

OAB:OAB/MT 14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 07 de abril de 2018 às 09h00min., no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 289-20.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

 Intime-se a defesa, para que, no prazo de 08 (oito) dias, ofereça as 
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contrarrazões de apelação (art. 600 do CPP).

 Após, com ou sem as contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 601 do CPP).

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27340 Nr: 39-02.2004.811.0090

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DA ROCHA, IVONE FINATTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DE ARRUDA, IRMA PEDRASSA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/MT, MARIA DO CARMO BRANDÃO BAPTISTA - 

OAB:OAB/MT 4771-B, PAULO ROBERTO BRANDÃO RODRIGUES - 

OAB:9692/MT

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47739 Nr: 792-07.2014.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 261-52.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDF, EdFDF, DDSD, EDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46798 Nr: 55-04.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANDIDO DIAS, ANA MARIA MELLO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415
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 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45625 Nr: 27-70.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46760 Nr: 22-14.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25863 Nr: 366-44.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILINA RITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora/exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56457 Nr: 1063-11.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De início, com base nos documentos juntados às fls. 36/50 - Ref: 
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8, bem como no objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, LXXIV, da CRFB/88.Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.Por oportuno, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo. Porém, designo, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 17 DE JULHO DE 2018, ÀS 08H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas.Justifico a designação de audiência de 

instrução e julgamento neste momento processual em prestígio à 

efetividade do processo, observada a economia de atos processuais sem 

qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia federal, em sendo 

respeitado o prazo para apresentação de defesa e a análise de eventual 

questão prévia quando da realização da audiência. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46058 Nr: 1397-75.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEIA JESUS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25883 Nr: 58-42.2003.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANESIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - 

OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos. Trata-se de pedido de habilitação de sucessor, porém a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

(...) Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento 

das custas processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o 

não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 46-42.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON DE OLIVEIRA PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:19926/O MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:6835-MS

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 
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eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 901-84.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 07 de abril de 2018 às 08h00min., no 

consultório do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua 

Antonio Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã 

do Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36619 Nr: 317-56.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MAROLI DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 2.953-A, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 12.522, MARCELO DORÁCIO MENDES - OAB:136.709/SP, 

MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora/exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35108 Nr: 444-62.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - 

OAB:8048-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32808 Nr: 98-87.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT 7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente.Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (..) Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 289-93.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 
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justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46617 Nr: 964-80.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 925-83.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINHO SILVINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46796 Nr: 53-34.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 
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eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45112 Nr: 543-27.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉLIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, ELISEU FERREIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47674 Nr: 742-78.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45759 Nr: 1343-46.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RAMPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 308-26.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 
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justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37844 Nr: 392-61.2012.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37121 Nr: 803-41.2011.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45913 Nr: 250-23.2013.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMEZINDA DOS SANTOS THEIZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de NOLAR THEISEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 
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assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35246 Nr: 581-44.2009.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA GARCIA 

- OAB:7242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 Vistos em mutirão.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Canaã do Norte, 25 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37838 Nr: 386-54.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERALDO DE CARVALHO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão. Trata-se de pedido de habilitação de sucessor, porém 

a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 25 de fevereiro de 2018, em 

regime de mutirão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31162 Nr: 35-67.2001.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALTER DE SOUZA PINTO, VALDINEI DE 

SOUZA PINTO, VALTAÉRCIO DE SOUZA PINTO, VALTAIR DE SOUZA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Vistos em mutirão

Cumpra-se a decisão anterior, intime-se as partes para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36531 Nr: 235-25.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549/0

 Vistos em mutirão.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado e discriminado do valor do débito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 470-89.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 605-48.2004.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 341784, JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP/175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M, Russel Alexandre Barbosa Maia - OAB:

 Vistos em mutirão. Trata-se de pedido de habilitação de sucessor, porém 

a alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 25 de fevereiro de 2018, em 

regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57742 Nr: 1741-26.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDRAS SAMPAIO SCARÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 INTIMAÇÃO do advogado do réu Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli - OAB 

18563 acerca da sentença de pronúncia de fls. 585/587 - Ref: 175, 

ressaltando que deixo de intimá-lo pessoalmente em razão do causídico 

ter protocolizado documento neste Juízo, em 20.09.2017, dispensando a 

prerrogativa de intimação pessoal, informando que sua intimação para os 

atos processuais podem ser feita por meio de publicação via DJE/MT.

 O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-79.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOERI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de março de 2018 às 

13h30min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33534 Nr: 487-67.2007.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIVAL JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DONIZETI CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 681-33.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA PAULA F. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH ALBERITA DA 

SILVA FLAMINIO - OAB:10.302/MT, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA 

STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. (...)Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75022 Nr: 1793-19.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 
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OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75022 - Autos n. 1793-19.2017.811.0091.

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a procuração e declaração de 

hipossuficiência de fls. 99 e 100 não estão devidamente preenchidas, uma 

vez que contêm somente as assinaturas do autor.

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, regularizar o 

defeito apontado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1088-55.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilúcia dos Anjos Souza (Oliveira), Francisco Idilson 

Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lago Dourado Mineração LTDA, Juruena 

Mineração LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LUIZ GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:59.645 MG, DIANA UCHÔA TORRES LIMA - 

OAB:96.306 MG, Fabricio Alves Campelo - OAB:77699, GUILHERME 

RAMOS SCHETTINO - OAB:31.051-E MG

 Código 70839 - Autos n. 1088-55.2016.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Consoante o disposto no art. 1.024 do CPC, o embargado será intimado 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação 

da decisão embargada.

Assim, intime-se o embargado para manifestação no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39959 Nr: 1691-41.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:MT16.3048-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para, no prazo de 10 

dias, providenciar o recolhimento das guias para expedição da Carta 

Precatória para a Comarca de Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71713 Nr: 1688-76.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento = 522,00

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 536,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75146 Nr: 1866-88.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda, 

Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.( VALOR SUJEITO A COMPLEMENTAÇÃO 

APÓS LOCALIZAÇÃO DA ÁREA)

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69107 Nr: 20-70.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida Spletozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso VI do CPC e a alínea "g", art. 2º da 

Portaria 026/2012-DF, encaminho estes autos para intimação do(a) 

advogado(a) da parte Requerente, para que, com o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75022 Nr: 1793-19.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIIMAÇÃO DO DESPACHO DE FL. 103:"Código 75022 - Autos n. 

1793-19.2017.811.0091.Vistos, etc.Compulsando os autos, verifico que a 

procuração e declaração de hipossuficiência de fls. 99 e 100 não estão 

devidamente preenchidas, uma vez que contêm somente as assinaturas 

do autor.Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, 

regularizar o defeito apontado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 
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os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 22 de novembro de 2017."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66881 Nr: 340-57.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso VI do CPC e a alínea "g", art. 2º da 

Portaria 026/2012-DF, encaminho estes autos para intimação do(a) 

advogado(a) da parte Requerente, para que, com o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38339 Nr: 61-47.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Salles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso VI do CPC e a alínea "g", art. 2º da 

Portaria 026/2012-DF, encaminho estes autos para intimação do(a) 

advogado(a) da parte Requerente, para que, com o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 1633-38.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeonor Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao artigo 152, inciso VI do CPC e a alínea "g", art. 2º da 

Portaria 026/2012-DF, encaminho estes autos para intimação do(a) 

advogado(a) da parte Requerente, para que, com o trânsito em julgado, 

requeira o que for de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70081 Nr: 560-21.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNB-M, EVdA, MEdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA, MLdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR CARDOSO DE ALMEIDA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARIA LOURENÇA 

DE OLIVEIRA VALLE, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELA 

REQUENTE MARIA ESPERANÇA DE OLIVEIRA VALE, JUNTAMENTO COM 

O CONSELHO TUTELAR DE NOVA BANDEIRANTES SOBRE POSSÍVEL 

SITUAÇÃO DE RISCO VIVIDA PELA CRIANÇA ESMERALDA CARDOSO DE 

OLIVEIRA, nascida em 19/07/2014, cujos pais CLAUDEMIR CARDOSO DE 

ALMEIDA E MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA VALLE são viciados em 

álcool.

Despacho/Decisão: Tendo em vista que a interessada declinou endereço 

dos requeridos, expeça-se mandado de citação. Restando infrutífera a 

diligência, cite-se por edital.Em atenção ao que consta do relatório de fls. 

24/30, especificamente às fls. 28, que dão conta do uso excessivo de 

álcool por parte dos requeridos, o que coloca em risco a menor, 

acrescento às determinações da decisão de fls. 16/16v, que eventuais 

visitas somente poderão ocorrer desde que presente a guardiã.Após, 

venham os autos conclusos para deliberações. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 02 de março de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72745 Nr: 429-12.2017.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CT-NMV, KVdAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdNV, MKSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 429-12.2017.811.0091. Código 72745

 Despacho

Vistos, etc.

Em que pese a certidão retro, intime-se o Ministério Público e os requeridos 

para fins de transitar em julgado a sentença, objetivando viabilizar a 

adoção.

No mais, quanto a colocação da menor em família substituta, objetivando 

iniciar o período de convivência para adoção, o tema será tratado em 

autos apartados.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de março de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 332-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS DIAS PAIVA - 

OAB:15513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - 

OAB:11849/B

 Imppulsiono os autos para intimação da parte autora para juntada aos 

autos do resultado do exame de DNA, no prazo de 10 dias, devendo, 

posteriormente, requerer o que de direito no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32149 Nr: 732-46.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907

 Código 32149 – Autos n. 732-46.2005.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, nomeio a Dra. CINTIA LAUREANO LEME, inscrita na OAB/MT sob 

o nº 6907/O-MT, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação 

ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Fixo os honorários em 9 URH (R$ 7.920,45) com base no item 3, 3.1 da 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT do ano de 2018.

 Em caso de atuação, certifique a Secretaria e expeça o necessário a fim 

de que o Defensor Dativo levante o honorário fixado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 102-33.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Cersil Ltda, Osvaldo da 

Silva, Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75651 – Autos n. 102-33.2018.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal decorrente de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução com depósito em dinheiro, com fiança 

bancária ou com a nomeação de bens à penhora, observada a ordem 

prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Decorrido o prazo da citação, sem que haja o pagamento do débito, 

retornem os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de 

penhora eletrônica.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33669 Nr: 1036-11.2006.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Lopes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:OAB/MT 

3.523-B

 Autos n. 2006/74 - Código 33669 SENTENÇA Vistos, etc. O Ministério 

Público na data de 17 de outubro de 2006, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, lastreado em Inquérito Policial, apresentou 

denúncia contra Alex Sandro Lopes Fernandes, qualificado na peça inicial, 

como incurso no artigo 12, “caput”, da Diante do exposto, com fundamento 

no artigo 107, inciso IV (prescrição), combinado com o artigo 109, inciso 

V, ambos do Código Penal e artigo 61, caput, do Código de Processo 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALEX SANDRO 

LOPES FERNANDES, devidamente qualificado nos autos.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. Decreto a 

perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor 

que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso, no caso em tela os R$ 410,00 apreendidos (art. 91, inciso I, 

alínea b, do Código Penal). Proceda a incineração da substância 

entorpecente apreendida, bem como a destruição dos demais objetos 

apreendidos, devendo a autoridade policial trazer ao processo o 

respectivo auto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61262 Nr: 1095-86.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT, CFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 61262 – Autos n. 1095.2012.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o contido às fls.219, nomeio o Dra. Cintia Laureano 

Leme, inscrita na OAB/MT sob o nº 6907/O-, para patrocinar os interesses 

do acusados.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 911-62.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Narjara Aline Braz da Silva - 

OAB:12.928

 Código 64951 – Autos n. 911-62.2014.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS 

PROVISIONAIS E VISITA, com pedido de tutela antecipada, formulado por 

LAIS DOS SANTOS em face de MÁRCIO SANTOS DE SOUZA, em favor da 

menor JULIA SANTOS SOUZA.

A parte autora manifestou-se às fls. 99 informando o novo endereço e 

requerendo a remessa dos autos à Comarca de São Raimundo das 

Mangueiras, Estado do Maranhão.

Às fls. 101/102 o Ministério Público manifestou-se pelo declínio de 

competência da presente ação.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Como se vê, por meio da decisão de fls. 23/25, bem como termo de guarda 

provisória às fls. 27, verifica-se que a requerente LAÍS DOS SANTOS 

possui a guarda provisória da menor JULIA SANTOS DE SOUZA.

Deste modo, tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da 

criança e do adolescente, o foro do domicílio dos pais ou responsável ou o 

lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável, é o critério determinante da competência para processar e 

julgar a lide em questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, 

da Lei nº 8.069/90, in verbis:

Art. 147. A competência será determinada:
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I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável;

Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

São Raimundo das Mangueiras, Estado do Maranhão, a fim de facilitar o 

acompanhamento do caso, fazendo constar nossas homenagens.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66230 Nr: 33-50.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do Advogado da 

Parte AUTORA para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61353 Nr: 98-79.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO NONATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a Intimação do Advogado da 

Parte AUTORA para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77919 Nr: 889-51.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Evangelista de Barros Junior, Paulo 

Geovane Nunes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Sousa Dutra - 

OAB:MT 5.809

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 08/03/2018 para o dia 5 de ABRIL de 2018, às 14h30min 

(Horário de MT).

 Informe-se ao Juízo de origem a data da audiência designada.

 INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76875 Nr: 187-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Juliana Batista dos Santos - OAB:MT/1.154

 Considerando que o requerido solicitou a redesignação da audiência 

agendada para o dia 21/03/2018, uma vez que o requerido já se encontra 

com audiência marcada na mesma data e horário na Justiça Eleitoral de 

Nova Xavantina/MT, conforme documentação contida às fls. 169/170, 

REDESIGNO a audiência do dia 21/03/2018 para o DIA 26 de ABRIL de 

2018, às 12h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes expedindo o necessário para realização do ato.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76399 Nr: 850-88.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIME-SE o requerido para que providencie imediatamente a 

implantação do benefício concedido ao requerente por sentença, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 2º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

III. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77814 Nr: 817-64.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Candida de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 22/03/2018 para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 

12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75483 Nr: 355-44.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Calixto da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sem prejuízo, INTIME-SE o requerido para que providencie imediatamente 

a implantação do benefício concedido ao requerente por sentença, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até 

o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 2º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

III. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76623 Nr: 29-50.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIME-SE o requerido para que providencie imediatamente a 

implantação do benefício concedido ao requerente por sentença, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 2º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

III. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67217 Nr: 845-81.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do perito nomeado às fls. 145, verifica-se 

que o patrono do autor apresentou justificativa quanto ao não 

comparecimento para a realização da perícia agendada (fls. 144).

Portanto, por se tratar de prova essencial ao julgamento do feito DEFIRO o 

pedido de novo agendamento de perícia, advertindo o autor de que em 

caso de ausência injustificada será considerada preclusa a oportunidade 

para produção da prova em questão.

INTIME-SE o perito para que informe nova data para a realização da perícia 

e, em seguida INTIME-SE pessoalmente o autor para que compareça.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76630 Nr: 36-42.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 Intime-se o autor para que, no prazo de 05 dias, se manifeste sobre a 

proposta de acordo veiculada às fls. 54.

Caso se manifeste de forma contrária, intimem-se, ambas as partes para 

que informem no prazo de 15 dias se pretendem produzir outras provas, 

justificando a pertinência das provas indicadas, sob pena de 

indeferimento, e arrolando testemunhas se for o caso.

Sem prejuízo, determino à equipe multidisciplinar do juízo que realize 

estudo psicossocial junto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em 

vista que tal estudo foi realizado apenas com a ré (fls. 43/44).

Após, concluso para deliberação quanto à produção de provas ou 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77465 Nr: 561-24.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos exposto, julgo o pedido procedente, confirmando a 

liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 478, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Traslade-se cópia da presente sentença, aos autos do processo principal.

 Certificado o trânsito em julgado, desapensem-se os autos e arquive-se 

com baixas e anotações regulamentares.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77465 Nr: 561-24.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Descumprida a determinação judicial quanto a guarda e visita de menor, 

correto se mostra o ingresso de medida cautelar de busca e apreensão. A 

efetivação da medida liminar concedida, implica na satisfação integral do 

objeto da ação, devendo ser reconhecida a sua procedência e 

consequentemente impondo-se a sucumbência a cargo do vencido. 

(TJ-MT - AGR: 00848246020108110000 84824/2010, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2010, 

Q U I N T A  C Â M A R A  C Í V E L ,  D a t a  d e  P u b l i c a ç ã o : 

16/09/2010)DISPOSITIVO:Pelos fundamentos exposto, julgo o pedido 

procedente, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do 

art. 478, inciso I, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia da 

presente sentença, aos autos do processo principal. Certificado o trânsito 

em julgado, desapensem-se os autos e arquive-se com baixas e 

anotações regulamentares.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010094-02.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEIDIANE FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

correição. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do acórdão e, em seguida, 

INTIME-SE a autora/sucumbente, para que pague as custas e honorários 

advocatícios em que foi condenada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de execução forçada com as respectivas sanções legais. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 
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Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-37.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010124-37.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALTER RODRIGUES DE 

PAULO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A O exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o levantamento do alvará 

(Id. 7826491). Pelo que se verifica, a executada cumpriu com a sua 

obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente alvará na forma requerida (Id. 7826491), em conta informada 

pelo advogado. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE , expedindo o 

necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-79.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010117-79.2015.8.11.0106 REQUERENTE: ARIOVALDO 

GONCALVES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. O exequente deixou de se manifestar sobre o alegado pelo 

executado na petição id. 7767525 e requereu a expedição de alvará 

referente aos valores já depositados, Id. 7767528, o que permite concluir 

que anuiu com o ali disposto, estando preclusa a oportunidade para 

manifestação em contrário. DECIDO. Pelo que se verifica, a executada 

cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o 

processo nos termos do artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;” 

Assim sendo, reconhecido o integral pagamento do valor devido, a 

extinção do feito é matéria que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, a teor do contido no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará na forma requerida (Id. 

7767528), em conta informada pelo advogado do exequente. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N°. 018/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

RETIFICAR a portaria 015/2018/DF, de 28.02.2018, PARA QUE, ONDE 

CONSTA:

 “REVOGAR a Portaria nº 024/2017/DF, que nomeou o servidor efetivo 

DANIEL DE FREITAS TAPETY RAULINO, brasileiro, matrícula 32.539, 

portador do RG n° 2279799, SSP/PI, CPF: 010.483.883-36, Analista 

Judiciário, para exercer em comissão, o cargo de Gestor Geral da 

Comarca de Paranaíta. ”,

FAZER CONSTAR:

 “ REVOGAR a Portaria nº 024/2017/DF, que designou o servidor efetivo 

DANIEL DE FREITAS TAPETY RAULINO, brasileiro, matrícula 32.539, 

portador do RG n° 2279799, SSP/PI, CPF: 010.483.883-36, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Geral da Comarca de 

Paranaíta , com efeitos a partir do dia 05/03/2018.”.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Paranaíta/MT, 05 de março de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 017/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 RETIFICAR a portaria 013/2018/DF, de 27.02.2018, PARA QUE, ONDE 

CONSTA:

 “ REVOGAR a Portaria nº 032/2014/DF, que nomeou a servidora efetiva 

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro , brasileira, matrícula 24.398, 

portadora do RG n° 09898743, SSP/MT, CPF: 651.417.681-04, Técnica 

Judiciária, para exercer em comissão, o cargo de Gestora Judicial 

Substituta da Vara única e Juizado Especial da Comarca de Paranaíta. ”,

FAZER CONSTAR:

 “ REVOGAR a Portaria nº 032/2014/DF, que designou a servidora efetiva 

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro, brasileira, matrícula 24.398, 

portadora do RG n° 09898743, SSP/MT, CPF: 651.417.681-04, Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judicial Substituta da Vara 

única e Juizado Especial da Comarca de Paranaíta , com efeitos a partir do 

dia 05/03/2018.”.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Paranaíta/MT, 05 de março de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75988 Nr: 2150-84.2017.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG, KGGM, ABGM, SGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 44, INTIME-SE o i. patrono dos exequentes 

para formular adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, com 

urgência.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78613 Nr: 324-86.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, ante o não preenchimento dos 

requisitos legais elencados no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Tendo em vista a natureza da causa dispenso a audiência 

de conciliação.Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo 

de 15 dias, consignando-se as advertências legais decorrentes de 

eventual inércia.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 764-19.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 Vistos.

Intime-se o patrono nomeado para a defesa do réu para manifestar nos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informando expressamente 

se deseja arrolar testemunhas para serem ouvidas em plenário do júri.

Após, façam-me os autos imediatamente conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60409 Nr: 974-80.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Francisco Dutra, Noemi Frizon 

Franzoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa Côrrea - OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 Certifico que, nesta data intimo a parte exequente a efetuar o pagamento 

das Custas Processuais no valor de R$ 1.007,06 (Mil e sete reais e seis 

centavos), em conformidade com o cálculo juntado à fl.84, no prazo de 05 

(cinco) dias.

DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE CUSTAS: através de emissão de 

guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Coordenadoria Financeira - Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61771 Nr: 844-22.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTRDS-M, LTRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valnir Telles De O. Junior - 

OAB:MT/12.575

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada LUCÉLIA TOMAZ RAMOS DA SILVA-ME CNPJ: 

14.559.292/0001-01, bem como dos sócios LUCÉLIA TOMAZ RAMOS DA 

SILVA CPF nº 018.876.691-08, até o limite do crédito exequendo (R$ 

9.983,13), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60209 Nr: 118-82.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelin Jaqueline Kleedstadt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade de Ensino Superior Resende de 

Freitas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc.

DEFIRO a juntada da procuração de fls. 124. Promova a escrivania a 

inclusão da nova patrona no sistema apolo e na capa dos autos.

Intime-se a requerente em termos de prosseguimento do feito pugnando o 

que é de direito no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 64-82.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira de Queiroz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 136, dando conta do paradeiro da parte 

autora, bem como a não regularização da representação processual pelo 

autor, DETERMINO o arquivamento provisório do feito, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o prazo acima mencionado, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos.

Às providencias. Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 746-37.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Ribeiro Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 140, dos presentes autos.

A parte exequente requereu a expedição de RPV em fls. 135/136 e 

apresentou a planilha de cálculo em fls. 138/139.

A parte executada em fl. 142, manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 138/139 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 34.406,33 (trinta e quatro mil 

quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Ademais, APRESENTE o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem 

como apresente os dados bancários da parte autora para depósito de seu 

benefício, com o respectivo contrato de honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60765 Nr: 679-09.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 166, dos presentes autos.

A parte exequente requereu a expedição de RPV em fls. 160/161 e 

apresentou a planilha de cálculo em fl. 162.

A parte executada em fl. 169 manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pela exequente.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 162 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 12.633,14 (doze mil seiscentos 

e trinta e três reais e quatorze centavos).

 EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Ademais, APRESENTE o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem 

como apresente os dados bancários da parte autora para depósito de seu 

benefício, com o respectivo contrato de honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61787 Nr: 858-06.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.C. DE OLIVEIRA - ME, MILTON CARDOSO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & SANTOS LTDA ME, EVANILDE DOS 

SANTOS, DARCI CARLOS MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 246-05.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalila de Jesus Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edir de Arruda Martins 

Júnior - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação do patrono do requerido à fl. 221-v.

 Atualize-se o Sistema Apolo quanto ao nome do patrono, devendo ser 

impressa nova etiqueta para capa dos autos, com o nome do patrono 

subscritor da peça de fl. 221-v.

Após, certifique-se a secretaria para promover a intimação da parte 

requerida conforme fls. 220.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 708-25.2013.811.0095

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOEL VICENTE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:129.281/SP, Felipe D'amore Santoro - OAB:SP/160.879, José 

Eduardo Giaretta Eulálio - OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner 

Marquez - OAB:SP nº 156.400, Libero Luchesi Neto - OAB:SP nº 

174.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alacir Silva Borges - OAB: SC 

nº5.190, ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - 

OAB:12049/SC, Emanuel Amon Marins - OAB:SC0034153, Israel 

Cézar Simas - OAB:SC /22.458

 Vistos.

INTIME-SE o requerente para informar se houve o pagamento do valor 

acordado entre as partes conforme fls.669-v.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37671 Nr: 462-05.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Zebetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor/requerente/exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, posto que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3149 Nr: 145-76.2001.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gonçalves do Nascimento, 

Divino Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, João Anaides Cabral Netto - OAB:7859-B, JOAO 

ANAIDES CABRAL NETTO - OAB:7859/B, Liz Rejane Souza Tazoniero 

- OAB:10.514 - MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - OAB:MT/7206-B, 

Luiz Carlos A. do Amaral - OAB:4740, Patrícia Rodrigues Soares - 

OAB:6.767-E/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, na Seção - 

15.1 e 15.2- impulsiono o feito para:

1)- Deferir a suspensão pleiteada até 29/12/2017. Transcorrido o prazo, 

intime-se o exequente para no prazo de 05 dias, manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19809 Nr: 1084-07.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranice Santana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19800 Nr: 1075-45.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira de Oliveira, Michell Jose Giraldes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19511 Nr: 786-15.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Inácio Ballin Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Intimação do advogado - Michell José Giraldes Portela - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 RELATÓRIO - Artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal.Vistos 

etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial de nº 125/2017, 

ofereceu denúncia contra Jeane Aparecida da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 121, §2º, incisos II e III, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, 

pela prática do fato delituoso devidamente descrito na acusatória.Consta 

na denúncia que, “(…) No dia 13 de agosto de 2017, por volta das 

20h40min, na residência localizada na Rua Cândido B. Leal, Bairro São 

Sebastião, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, a denunciada 

JEANE APARECIDA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, dotada de latente animus necandi, impelida por motivo fútil e 

com emprego de fogo, utilizando-se de arma branca e substância 

inflamável (Termo de Apreensão de fl. 06), tentou matar Marcos Teixeira 

Medeiros, seu companheiro, não consumando seu intento criminoso por 

circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima 

conseguiu fugir em desabalada carreira, dando entrada, em seguida, no 

hospital local, onde foi atendida. Nos moldes elucidados no caderno 

informativo, vislumbra-se que a denunciada convive maritalmente com o 

ofendido, sendo que na data dos fatos, por motivo fútil, pelo simples 

comentário da vítima de que ficaria com outra mulher, a denunciada jogou 

substância inflamável (álcool) na vítima e ateou fogo, e logo em seguida, 

fazendo uso de uma faca, desferiu um golpe, perfurando-lhe o pescoço, 

conforme laudo de fls. 26/27. (...)”.Os seguintes documentos constam 

essencialmente no inquérito policial que serviu de base para a denúncia: 

1)Boletim de Ocorrência (fls.05-07);2)Termo de interrogatório da ré 

(fls.15-17);3)Termo de depoimento de testemunhas (fls.10-13);4)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 2129-36.2017.811.0022

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Almeida Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CAMPOS DE 

TOLEDO - OAB:5984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante da realização da perícia médica, juntado aos autos, 
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verifico a desnecessidade da entrevista pessoal com a curatelanda. 

Manifestem-se o advogado do autor, o curador especial que nomeio Dr. 

Gilberto Machado Custódio, bem como o Ministério Público, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, venham-me os autos conclusos 

para sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 2797-07.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliane da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s)da autora, para que no prazo de 10 (derz) 

dias, manifeste nos autos quanto a juntada do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59790 Nr: 270-82.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sobre o laudo pericial ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63591 Nr: 2033-21.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNCdS, PDCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:, Denivan Baleeiro Bonadio - OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

da requerente, para tanto, manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1852-20.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Jose Feitoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste acerca do laudo pericial Ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64902 Nr: 2604-89.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvair Barbosa Gentil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 1569-94.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste acerca do laudo pericial Ref: 35.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-80.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/04/2018 Hora: 16:40, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000021-80.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.139,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: RICARDO VIEIRA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-64.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEIDE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 
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por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 14:40, juntamente com a parte autora, 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000035-64.2018.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.157,03; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISNEIDE MARIA DE JESUS Parte Requrida: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 - ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

MT0006358A-O A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 18/04/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000028-72.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

21.360,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CAMILA LEAO ARRUDA 

FERREIRA Parte Requerida: DAIANA CARLA LOTTI ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 

MT0019525A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 18/04/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000029-57.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA CARDOSO DA SILVA 

Parte Requerida: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AC ÁGUA 

BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 18/04/2018 Hora: 15:40, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000030-42.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: VANILSON ALVES DE MATOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-89.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 5 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias sob pena de extinção do feito. Nº DO 

PROCESSO: 1000001-89.2018.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.170,36 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-64.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEIDE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 5 de março de 2018 Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito da Comarca de Pedra Preta/MT - Dr Márcio 

R o g é r i o  M a r t i n s .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000035-64.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.157,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436);Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISNEIDE MARIA 

DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 - A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 14:40 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 5 de março de 2018 Dados do Processo: Processo: 

1000029-57.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: JESSICA CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA 

FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05001-970 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 18/04/2018 Hora: 15:20 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 5 de março de 2018 Dados do Processo: Processo: 

1000030-42.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: VANILSON ALVES DE MATOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

18/04/2018 Hora: 15:40 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72835 Nr: 1940-50.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Déia Ricarda de Arruda Gomes, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para manifestar se 

renuncia ao valor excedente (RPV)dos cálculos homologados, caso não, 

será gerado requisição de Precatório, uma vez que o valor atualizado 

ultrapassa a 60 salários minimos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142184 Nr: 5016-72.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel da Costa Margalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143466 Nr: 5580-51.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado em 

favor do denunciado Gonçalo Rodrigues de Paula, já qualificado nos 

autos, preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei 

11.343/06, aduzindo, em suma, não subsistirem os motivos que 

determinaram a segregação cautelar, uma vez que é réu primário, possui 

endereço fixo, emprego lícito, bem como não indica risco a sociedade.

A representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento, alegando 

que estão preenchidos os requisitos do art. 312 e do art. 313, ambos do 

CPP.

É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que o increpado teve sua prisão em 

flagrante convertida em prisão preventiva no dia 27/06/2017, após o 

acusado ter sido surpreendido pelos investigadores de polícia e com si 

foram encontrados, 2 (duas) trouxinhas de substância análoga a cocaína, 

em seguida, o réu levou os investigadores em sua residência e entregou o 

restante dos entorpecentes, bem como material utilizados na traficância.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do increpado.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso 

mencionados. Quanto ao delito em comento se extraiu a materialidade e 

autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente diante 

do laudo de constatação do auto de prisão em flagrante.

Ademais, depreende-se dos relatos do inquérito policial que pairam 

veementes indícios de que o acusado Gonçalo Rodrigues de Paula estava 

comercializando entorpecentes em sua residência. Portanto, diante 

dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do 

réu e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem 

pública.

Envereda-se por esse talho, a exegese do egrégio Sodalício do Estado do 

Rio de Janeiro, verbis:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA DECISÃO QUE DECRETOU, 

POR CONVERSÃO, A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EM RAZÃO DA 

FRAGILIDADE DE SUA MOTIVAÇÃO, BEM COMO POR SER ELE PRIMÁRIO 

E TER OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA.O paciente foi preso em 

flagrante na posse de 6,90 gramas de Cloridrato de Cocaína. A sala de 

operações da Polícia Militar recebeu o informe de que um indivíduo com 

casaco Adidas realizava tráfico de drogas na Praça City e os policiais, ao 

chegarem ao local, ficaram em campana, de onde puderam observar o 

paciente (vestido com casaco da marca Adidas) em plena atividade ilícita. 

O Policial Elton, ao ser ouvido na distrital, chegou a afirmar que abordou 

um usuário de drogas e este lhe disse que foi até à Praça City comprar 

drogas e adquiriu entorpecente com o ora paciente. A decisão conversora 

está motivada, estando, assim, presentes o fumus comissi delicti e o 

periculum in libertatis. Desse modo, numa análise perfunctória, possível em 

sede de habeas corpus, verifica-se que estão presentes os requisitos 

autorizadores da medida excepcional dispostos no artigo 312 do CPP. 

Ressalte-se que a decisão que decreta a prisão preventiva não precisa 

ser exaustivamente motivada, bastando o aponte de elemento concreto 

colhido dos autos, o que ocorreu. Precedentes do STJ. Ademais, 

primariedade, residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita, por 

si sós, não inviabilizam a constrição provisória daquele que sofre a 

persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais 

autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese 

em apreço. De outra banda, é inoportuna a invocação do Princípio da 

Homogeneidade, posto que, in casu, há elementos de ordem subjetiva a 

serem sopesados pelo magistrado no momento da sentença, sendo 

prematura a afirmação de que o paciente, se condenado, fará jus à causa 

de diminuição de pena e a penas alternativas. Permanecem hígidos, 

portanto, os motivos que ensejaram a medida excepcional. 

Constrangimento ilegal inocorrente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” 

(TJRJ, HC 00570846620148190000 RJ 0057084-66.2014.8.19.0000, 

OITAVA CAMARA CRIMINAL, Relator DES. GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, 

Publicação 17/11/2014, Julgamento 13 de Novembro de 2014).

Outrossim, necessário salientar que o denunciado é recalcitrante na 

prática de crimes, eis que já respondeu a ações penal cód. 9968, bem 

como a diversos Termos Circunstanciados no Juizado Especial desta 

Comarca.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante de recidiva criminosa, a 

qual segundo exegese de nossos Sodalícios, afronta a ordem pública, 

verbis:

 “Recidiva delituosa, como também a relevante periculosidade social do 

agente. Não bastasse isso, o paciente, em que pese primário 

tecnicamente, ostenta outra ação penal com acusação formal de roubo 

duplamente majorado. A propósito, a primariedade, à semelhança das 

demais eventuais condições pessoais favoráveis, não tem o condão de, 

por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da medida extrema, como na hipótese em tela. 

Elementos todos que servem de supedâneo à manutenção da prisão 

preventiva, visando à garantia de ordem pública. Alteração da 

competência que não macula a segregação decretada pelo Juízo da 2ª 

Vara Criminal, porquanto revestida a decisão das formalidades legais, 

cabendo ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Alvorada, com o aporte dos 

autos e a ciência de todas as peculiaridades fático-processuais da 

espécie, decidir pela ratificação dos atos ou pela soltura do paciente.” 

ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70066896457, Sexta 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem 

Osório, Julgado em 03/12/2015).

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em 

situação como esta o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 

312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva 

convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente 

volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos 

relacionados com a infração cometida (JTACRESP 42/58).

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício, ex vi o 

Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da 

custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da 

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas 

em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, 

pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da 

Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É 
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este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à 

reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a 

gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a 

forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do 

ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e 

clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se 

a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade 

jurisdicional”(Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal 

interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

Ademais, verifica-se que a pena imposta ao delito em comento, qual seja 

art. 33 da Lei 11.343/06, é compatível com o disposto no artigo 313, I, do 

CPP.

Por conseguinte, não há falar que estão presentes os pressupostos 

norteadores da revogação da segregação cautelar.

Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado em prol de GONÇALO RODRIGUES DE PAULA.

Dê ciência da decisão a Defensa do acusado, bem como a representante 

do Ministério Público.

Tendo em vista que já foi acostado o Laudo Toxicológico definitivo à ref. 

89, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais e, em seguida, a Defesa do acusado.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146809 Nr: 7444-27.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON MARTINS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente ref. a certidão oficial de justiça ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72723 Nr: 1916-22.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Vicente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do ofício de ref.129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 1839-76.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite de Fatima Arruda Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar do inteiro 

teor da sentença de fls.150, devendo trazer aos autos o comprovante do 

requerimento administrativo em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151690 Nr: 928-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziete Pereira Leite Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151690

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois presente os requisitos 

do artigo 12, da Lei 13.105/15.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o indeferimento do pedido.

Por se tratar de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença, 

verifico que a demanda exige realização de perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 04 de maio de 2018, às 10h30min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 
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duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151813 Nr: 975-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151813

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação amparo social ao deficiente.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 04 de Maio de 2018, às 11h10min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o Requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151824 Nr: 984-87.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151824

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.
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O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 04 de maio de 2018, às 

10h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151819 Nr: 980-50.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151819

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 
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será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 983-05.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanila Conceição da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142156

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 
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CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151838 Nr: 988-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaneide Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151838

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 04 de maio de 2018, às 

11h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 
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periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1891-09.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 72621

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73266 Nr: 2051-34.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Viegas e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Camparelli 

Ohara - Procuradora Federal INSS - OAB:

 CÓDIGO: 73266

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 10.259/01 e art. 3º da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as vias de 

requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as providências 

estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07).

Cumpridas as determinações anteriores e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150563 Nr: 472-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de Setembro de 2018, às 

14h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Verifica-se que 

não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido administrativo, que 

conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de que é exigido antes 

de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de indeferimento 

administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114543 Nr: 2857-30.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Fernanda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Assis Filho 

- Procurador do Estado - OAB:, Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Considerando a notícia veiculada nos autos de que o 

paciente/interessado se nega a realizar avaliação psiquiátrica, e que tal 

avaliação médica pode ser realizada no curso do procedimento de 

internação compulsória, DETERMINO: a) Seja realizada a CONDUÇÃO 
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COERCITIVA de JANIO ROBERTO DE SOUZA ASSIS, À REALIZAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA, que deve ser realizada por médico 

psiquiatra, na rede pública local, o qual deverá emitir laudo médico, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com vistas à necessidade do 

encaminhamento do Requerido para internação em instituição hospitalar 

psiquiátrica especializada e/ou Centro de Tratamento ou Comunidade 

Terapêutica, nos termos na decisão liminar (Ref.4), a qual deverá ser 

cumprida com prudência e moderação por dois (02) oficiais de justiça, que 

far-se-ão acompanhar de duas (02) testemunhas, lavrando-se auto 

circunstanciado por todos assinados, ficando autorizado, se for 

absolutamente necessário, o arrombamento das portas externas e o 

reforço policial; b) Imediatamente após a avaliação, com presença de 

laudo médico, se atestada necessidade de internação para tratamento, 

CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão liminar Ref.4; INTIME-SE o 

Requerido MUNICIPIO DE POCONÉ/MT – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, para que ciente da presente decisão promova o necessário à 

satisfação da obrigação já determinada (Ref.4). INTIME-SE a DPE da 

presente decisão. Vistas ao IRMP. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151694 Nr: 929-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151694

DECISÃO

Vistos...

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, em desfavor de FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido um financiamento de n° 

0104303458, no valor de R$ 9.475,96 (nove mil quatrocentos e setenta e 

cinco reais e noventa e seis centavos), garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem abaixo descrito:

Marca: CANAVIEIRO, Modelo: CG, Ano de Fabricação: 2017/2017, Cassi: 

9C2KC2210HR0246615, Cor: PRETA, Renavam: n° 1122131370..

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

uma vez que a carta com AR não foi recebida, não cumprindo, assim, o 

disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é 

imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Poconé, ___/___/2018

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143186 Nr: 5479-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Almeida Samudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luis Malheiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 Ante o exposto, dou o feito por saneado e DEFIRO o pedido de avaliação 

judicial, para tanto, nomeio como perito judicial a empresa Real Brasil 

Consultoria, com endereço na Avenida Rubens Mendonça, nº 1.856, 

Edifício Office Tower, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

telefone (065) 3052-7636.INTIME-SE a empresa, a fim de que indique um 

perito hábil para a realização da perícia, consignando que a especialidade 

deve ser um avaliador, bem como para que indique os honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os quais, digam as partes em igual 

prazo.Havendo concordância, proceda-se o Requerido com o depósito, no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito dos honorários 

periciais, fica autorizado ao perito avaliador nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, 

§1º da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, façam os 

autos conclusos.Ante o pedido do Requerido de concessão de Justiça 

Gratuita, verifico que não consta sequer declaração de hipossuficiência 

anexa ou ainda comprovante de renda. Assim, INTIME-SE o Requerido 

para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o recolhimento das custas, ou 

ainda, apresente declaração e comprove a necessidade à concessão do 

benefício da assistência gratuita. DESIGNO a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 05 de Julho de 2018, às 15h00min.CUMPRA-SE na 

forma dos arts. 455 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112402 Nr: 2283-07.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Ferreira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos à ref. 66, pedido de prisão domiciliar da reeducanda 

Daniela Ferreira Soares, tendo em vista que esta se encontra grávida, 

sendo assim, requer a prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso IV 

do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar a representante do Ministério Público requereu o 

indeferimento dos pedidos, eis que estão presentes os requisitos do art. 

312 e 313 do CPP, e que a hipótese do art. 318 é apenas para prisões 

preventivas.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Denota-se dos autos que a reeducanda cumpre pena a 20 (vinte) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão, tendo em vista ter sido condenada pela 

prática do delito do art. 157, §2º, inciso I e II e art. 288, parágrafo único, 

todos do Código Penal.

A redação dada pela Lei nº 12.403 de 2011, possibilitou ao magistrado 

substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar quando houver alguns 

requisitos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for:

 I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

 IV - gestante;

 V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 
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12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.

 No caso em tela, nota-se que se trata de prisão definitiva e não prisão 

preventiva, portanto, não se encaixa nas hipóteses do art. 318 do Código 

de Processo Penal.

Deste modo, a increpada não preenche nenhum dos requisitos do art. 318 

do CPP para ser beneficiada com a prisão domiciliar, mesmo que grávida, 

motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar em 

prol de DANIELA FERREIRA SOARES.

Notifique-se. Intimem-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014077-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILSON NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014077-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: IRENILSON NATALINO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8767565, 

cujos valores serão depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente 

no prazo de 15 dias do protocolo da minuta. Decorrido o prazo 

determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação da 

parte requerente. Entendo estarem cumpridas as obrigações estipuladas. 

A extinção da presente demanda, é a medida que se impõe. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DENIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000237-57.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GISLAINE DENIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por GISLAINE DENIZ DE ARRUDA em face 

de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, através de sua 

advogada, juntou documento datado de 25/09/2017, manifestando pela 

desistência do processo (Id 10007428). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO 

do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo para as devidas providencias. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010252-97.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENTO BISPO DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono da parte 

requerente manifestou pela desistência da presente demanda em 

08/05/2017, em razão da UC ter sido indenizada em outro processo. (Id 

8539563). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO VENTURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000238-42.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CECILIO VENTURA GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CIVEL proposta por CECILIA VENTURA GOMES em face de 

BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, através de sua advogada, 

juntou documento datado de 25/09/2017, manifestando pela desistência do 

processo (Id 10007428). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-18.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010654-18.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011007-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011007-87.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JEFFERSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8805073, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012147-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012147-93.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSA PINHA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que ROSA PINHA DA SILVA move em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Analisando os 

documentos nota-se que a Fatura de energia esta em nome de terceiro, no 

caso cônjuge falecido da requerente. Consta no Id 8655280 um despacho 

intimando autor para acostar aos autos termos de denuncia dos demais 

herdeiros ou termo de cessão de direitos hereditários, sob pena de 

extinção por ilegitimidade e arquivamento. Decorrido o prazo, a parte 

requerente manteve-se inerte, conforme certidão no Id 11626201. Nesse 

passo, em se tratando de inércia da parte requerente o processo deve ser 

extinto. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Contratual com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais 

cumulado com Pedido de Liminar em Tutela Antecipada proposta por 

ADOLFO DA SILVA em face de TIM CELULAR. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. No caso, noto que o 

autor não acostou prova inequívoca apta a comprovar a probabilidade do 

direito e o perigo de dano dos fatos alegados, uma vez que, em pesquisa 

ao Sistema disponibilizado pelo SPC Brasil foi constatada inexistência de 

inscrição, conforme comprovante em anexo. Não vislumbrando nos autos 

os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, 

outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, indefiro o pedido 

de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se 

as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação Negativa de Débitos c/c 

Indenização por Dano Moral c/c Tutela Antecipada proposta por OTILIO DA 

SILVA RONDON em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MAMTO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a 

comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, uma vez que, em pesquisa ao Sistema disponibilizado pelo SPC 

Brasil foi constatada inexistência de inscrição realizada pelo reclamdo, 

conforme comprovante em anexo. Não vislumbrando nos autos os 

pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, outro 

caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu representante legal, para 

comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015214-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISNAUALI APARECIDA DA SILVA SANTOS ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015214-66.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ISNAUALI APARECIDA DA 

SILVA SANTOS ROMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017774-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017774-78.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE VICENTE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado 

pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, 

para que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017407-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMOVEIS ERECHIM LTDA - EPP (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017407-54.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDNA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

ELETROMOVEIS ERECHIM LTDA - EPP VISTOS, Trata-se de reclamação em 

que a parte autora busca a condenação da reclamada a indenização por 

danos morais suportados em razão impossibilidade do conserto do 

produto em garantia, a saber, o aparelho celular SAMSUNG GALAXY ACE 

4 NEO BRANCO no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove 

reais), bem como a devolução do valor despendido com a compra do 

mesmo. Aduz que com poucos dias de uso o aparelho apresentou defeito, 

tendo levado a conserto, contudo, foi-lhe negado os reparos, sob o 

argumento de que a garantia não acobertava a falha havida. A primeira 

reclamada, em sua defesa, preliminarmente arguiu a incompetência deste 

juizado em razão da necessidade de perícia técnica, visto que somente 

com essa prova e que se poderá aferir a ocorrência do vício ao 

smartphone, bem como sua ilegitimidade passiva. Alega ainda que a 

demanda deve ser julgada improcedente, visto que não houveram danos 

comprovados pela reclamante do seu fato constitutivo. A segunda 

reclamada realizou entabulou acordo junto a reclamante. É o essencial, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Ad Causam. Rejeito a 

presente preliminar, pois é cristalina a responsabilidade civil da reclamada, 

nos moldes do art. 18 do CDC, transcrevo: Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (Grifei). 

Preliminar de Incompetência do Juizado por Matéria de Ordem Complexa – 

Perícia Técnica. Não há se falar em necessidade de realizar perícia 
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técnica, uma vez que há nos autos laudo técnico acostado pelas partes, 

bem como os documentos apresentando pelas partes demonstram a 

existência do vício. Assim, rejeito a preliminar. Ultrapassada as 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Observo que se tornou incontroversa a ocorrência do vício 

apresentado no produto adquirido pela parte autora, visto que consta 

comprovante de tentativa de reparo da fabricante. Logo, incide com toda 

força os dispositivos legais do CDC, notadamente aquele constante do art. 

18, parágrafo 1º, pelo qual obriga o fornecedor a reparar os vícios do 

produto, independentemente da existência de culpa, num prazo máximo de 

trinta (30) dias, sob pena de suportar os ônus do dispositivo legal 

mencionado. Com efeito: “RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS - APARELHO CELULAR. DEFEITO - UM MÊS DE USO. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE DEIXA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA 

DENTRO DO PERÍODO DE 30 DIAS. PREVISÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO 

DO ART. 18 DO CDC. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SOLIDARIEDADE 

ENTRE TODOS DA CADEIA NEGOCIAL. RECURSO DO FABRICANTE. 

ALEGADA FALTA DE PROVAS DOS VÍCIOS. DEFEITO COMPROVADO. 

PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA ARROLADA POR UMA DAS RÉS 

QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DO DEFEITO DO PRODUTO. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - 

O §1º, do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor concede ao 

fornecedor o direito de consertar o bem no prazo de trinta dias e o inciso II 

prevê que ultrapassado esse prazo, deve o fornecedor restituir 

imediatamente a quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. 2- Tendo deixado de entregar ao consumidor, 

no prazo legal, o produto livre do defeito apresentado, o fornecedor deve 

arcar com os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados. 3- 

Deve ser mantido o valor indenizatório que atende os parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer” (TJ/MT - 1ª TURMA 

RECURSAL - RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº. 3172/2010 CLASSE II - 1 - 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE; Grifei). No presente caso, o aparelho celular fora adquirido junto 

a primeira reclamada e, após apresentado o defeito, foi enviado por 

intermédio desta à autorizada, o qual fora devolvido, sob alegação de que 

não havia possibilidade de cobertura da garantia, pois o motivo da avaria 

excluía essa possibilidade. De fato, na ordem de serviço n. 4134515154, 

consta que a reclamada cumpriu em tempo as solicitações de envio do 

aparelho celular para conserto, entretanto, forçoso é aceitar que a 

cobertura da garantia não recai sobre o vício descrito, pois se tratava de 

aparelho telefônico com poucos dias de uso. Assim, concernente aos 

danos materiais tenho que o reclamante faz jus ao recebimento do valor 

despendido com a compra do aparelho no valor R$ 599,00 (quinhentos e 

noventa e nove reais). Ora, a situação narrada não faz presumir a 

ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe 

ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES 

(Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência deste pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a parte reclamada 

ELETROMOVEIS ERECHIM LTDA - EPP, a título de indenização por danos 

materiais, o valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

entrega do celular a assistência técnica e correção monetária em igual 

data (Súmula nº 43, do STJ). Outrossim, Nos termos do art. 487, inciso III, 

“b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o 

processo quanto ao reclamada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014985-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRODONIL DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014985-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CRODONIL DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A parte reclamante 

alega que ao tentar retirar a documentação atualizada de seu veículo por 

meio do pagamento do IPVA e seguro obrigatório, tomou conhecimento de 

que sua motocicleta estava “apreendida” junto ao pátio do DETRAN/MT. A 

reclamada, por sua vez, aduz que a situação não é suficiente para causar 

danos consoante postulado, que tão logo demonstrado por intermédio de 

perícia técnica a existência da clonagem, fora procedido as baixas na 

multa imposta, requerendo ao final a improcedência da demanda. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Ex officio, 

verifico a ilegitimidade passiva da parte reclamada, haja vista que por ser 

autarquia sui generis, sua responsabilidade é subsidiária ao Estado. O 

DETRAN é um órgão do Poder Executivo Estadual que tem como objeto a 

fiscalização de veículos, portanto, não é pessoa jurídica independente, 

não tem registro próprio de CNPJ, não podendo figurar como parte no 

processo, uma vez que não tem personalidade jurídica própria. Nesse 

sentido o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
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DETRAN - ÓRGÃO AUTÔNOMO SUBORDINADO - AUTARQUIA SUI 

GENERIS - AUTONOMIA RELATIVA - HIPÓTESE DE READMISSÃO DE 

SERVIDOR - ANISTIA - COMPETÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - 

(TJ-DF - AC: 3238394 DF, Relator: VALTER XAVIER, Data de Julgamento: 

08/02/1995, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJU 16/08/1995 Pág. : 

11.205). Dessa forma, não há outra via a demanda senão sua extinção! 

Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora nos 

termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis que necessária apenas 

quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011789-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011789-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: REGINA MARQUES DUARTE 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documento que comprova a contratação dos serviços pela parte autora, 

por meio do áudio acostado restou demonstrado que a autora teve plena 

ciência do plano aderido concordando em aderi-lo. Em outra banda, apesar 

da parte reclamante ter apresentado impugnação à contestação ofertada 

pela ré, não impugnou especificamente o áudio acostado, precluindo seu 

direito de fazê-lo em momento posterior. Destarte, com razão a requerida, 

vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por 

ser legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Por fim, deixo de acolher eventual pedido de condenação da 

parte autora em litigância por má-fé, por não vislumbrar sua ocorrência 

nestes autos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013858-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013858-02.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIELE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITORIO Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCIELE MOREIRA DA SILVA em face de FIDC NPL I – 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO. Designada audiência 

de conciliação para o dia 19/02/2018, compareceu apenas a requerente 

que pediu manifestou pela desistência do processo. (Id 11810607). Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019250-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA DE FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019250-54.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA ROSARIA DE 

FIGUEIREDO CORREA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA em que MARIA ROSARIA DE FIGUEIREDO 

move em face de SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA. Analisando os documentos da exordial, nota-se que a comprovante 

de endereço esta em nome de terceiro, e não comprovou vinculo, 

procuração e declaração estão com endereço divergente da petição 

inicial. Intimado o autor para emendar a inicial, visando a retificação ou 

apresentação de documentos referentes ao polo ativo da presente 

demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, Id 8606675. O Requerente manteve-se inerte. Nesse passo, 

em se tratando de inércia da parte requerente o processo deve ser 

extinto. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de mérito, e determino o 
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imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018998-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA LUCIA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018998-51.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSEILDO DA SILVA MARTINS 

- ME REQUERIDO: ROSA LUCIA SILVA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA em que JO MOVEIS (JOSEILDO DA SILVA MARTINS 

– ME) move em face de ROSA LUCIA SILVA. Designada audiência de 

conciliação para o dia 21/03/2017, restou prejudicada ante ausência da 

reclamada. O advogado da parte requerente requereu o prazo de 05 dias 

para informar novo endereço. (Id 8604888) Decorrido o prazo, sem 

manifestação do requerente. Nesse passo, em se tratando de inércia da 

parte requerente o processo deve ser extinto. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem 

julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento dos autos, com 

fulcro 485, III do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017808-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SOARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017808-53.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CARMELITA SOARES DE 

MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARMELITA SOARES 

DE MORAIS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é titular da unidade 

consumidora n. UC 6/414232-9, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 

2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o 

município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as 

pretensões do requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito 

em demonstrar em sua contestação, provas de que a requerente na 

época do evento danoso – apagão, a requerente estava com a UC 

desligada. Na ficha cadastral e relatório de consumo do cliente, consta 

que a UC 6/414232-9 estava desligada desde 14/04/2014, razão pela qual 

deve-se julgar improcedente. Corroborando com a afirmação, nota-se que 

a exordial vem acompanhada de uma fatura de Jan/2014, ou seja, anterior 

ao fato danoso. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais por Imputação Indevida de “Gato”, com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, postula a reclamante 

a concessão da antecipação da tutela para que a reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua residência. No 

que tange ao pedido para coibir a concessionária de suspensão do 

fornecimento de eletricidade, tenho que a medida preventiva é plausível, e 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. Malgrado a possibilidade 

de suspensão do fornecimento de serviços em razão da inadimplência do 

consumidor, não se pode olvidar dos princípios constitucionais que 

garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e à vida, 

situação que força reconhecer a plausibilidade do direito substancial 

invocado pela parte autora. As alegações da parte requerente, até que se 

prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, 

buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Considera-se, ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à reclamada. 

Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído 

os possíveis danos a serem reparados. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA pleiteada para o fim de determinar que a empresa 

demandada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante, bem como se abstenha de 

incluir o nome da reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, tão somente em relação a fatura em discussão nos presentes 

autos, referente ao mês de agosto de 2017. Em se tratando de obrigação 

de fazer, FIXA-SE multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o 

limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da 

presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo 

Civil. Com as providências necessárias, CITE-SE a reclamada para, na 

pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão de 

conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 955 de 1041



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE ARRUDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por 

MARILEIDE DE ARRUDA LEITE em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o 

autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017558-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017558-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA ROSARIA 

FERREIRA GOMES REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES em desfavor de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. Designada audiência de 

conciliação para o dia 03/04/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, presente o advogado que informou ter perdido contato, e teve 

informação que a mesma mudou, requerendo a extinção do feito. (Id 

8592020). ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI OAB - MT0016350A-O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Defiro pedido de penhora online. Para tanto, 

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado CLOVIS 

FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ: 783.084.371-68 no valor de R$ 

10.053,81 (dez mil e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, 

dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento. Após, conclusos para análise dos demais pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-87.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT0011799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

0010296-75.2014.811.0045 Polo Ativo: MARIA DE LURDES DOS SANTOS 

SILVA Polo Passivo: TIM CELULAR S/A Vistos, Tendo em vista a 

discordância da parte autora com os valores depositados pela 

concessionária de telefonia, INTIME-SE a empresa reclamada para que se 

manifete sobre a petição do mov. 36. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores incontroversos depositados à mov. 34, na forma 

consignada à mov. 36. Com a a resposta da reclamada, CONCLUSOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAILTON PEDRO SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

SAILTON PEDRO SALU em face de BANCO BRADESCO S/A. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. No caso, noto que 

o autor não acostou prova inequívoca apta a comprovar a probabilidade 
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do direito e o perigo de dano dos fatos alegados, uma vez que, em 

pesquisa ao Sistema disponibilizado pelo SPC Brasil foi constatada 

existência de inscrição anterior, conforme comprovante em anexo. Não 

vislumbrando nos autos os pressupostos necessários para o deferimento 

da tutela antecipada, outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de 

seu representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-81.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE MOURA (REQUERENTE)

CREONILDA CLARA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte autora 

informe nos autos se houve cumprimento pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-15.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010262-15.2014.8.11.0028 REQUERENTE: LAURICE GONCALINA DE 

MORAIS CURADO REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

ação indenizatória na qual pretende a reclamante o recebimento de danos 

morais e danos materiais por valor pago de forma indevida. A parte 

promovida CARLOS BARBOSA IMÓVEIS apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam, e que sejam 

julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular 

haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser 

considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais como 

pleiteado. A promovida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA – ME, embora citada, não apresentou contestação aos fatos 

esposados pela autora. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a 

inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela reclamada, CARLOS 

BARBOSA IMÓVEIS haja vista que há nos autos documentos suficientes 

demonstrando que a situação do imóvel não é na comarca de Poconé/MT, 

bem como no contrato de compra e venda juntado existe clausula de foro 

para que em eventual demanda, esta deve ser realizada na comarca onde 

se situa o imóvel, ou seja, Várzea Grande/MT. Não obstante, a referida 

preliminar também deve se estender a reclamada EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, vez que não se comprova nos 

documentos acostados aos autos que houve relação jurídica com esta 

promovida. Verifico ainda que, a parte promovente realizou pagamento a 

terceiro, sr. Evaldinei Reginaldo Mendes, porém nenhum dos documentos 

carreados demonstram ser este legitimo proprietário do lote que pretendeu 

adquirir. O art. 4º, III da Lei n. 9.099/95 assim dispõe: Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: III - do domicílio do 

autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Dessa forma, acolho a preliminar de incompetência 

territorial arguida pela reclamada CARLOS BARBOSA IMÓVEIS, bem como 

a estendo ex officio a promovida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA – ME por se tratarem de partes diversas e alheias aos 

fatos narrados. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da 

parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas 

quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAURA PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por ROSILAURA PRADO DA SILVA 

em face de LOSANGO S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, 

a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019016-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimento, ao arquivo com baixas.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017558-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017558-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA ROSARIA 

FERREIRA GOMES REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por BENEDITA ROSARIA FERREIRA GOMES em desfavor de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. Designada audiência de 

conciliação para o dia 03/04/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, presente o advogado que informou ter perdido contato, e teve 

informação que a mesma mudou, requerendo a extinção do feito. (Id 

8592020). ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 67775 Nr: 2280-22.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS, PRATES CONSTRUTORA LTDA, 

Antônio José Martins, IVETE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT

 Vistos.

 I - Cite-se a parte executada, por carta, para pagar a dívida, com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora.

II - Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

III – Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se a parte exequente para indicar bens para a penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

IV - Na hipótese da citação por carta restar frustrada, dê-se vista à 

Fazenda Pública para indicar o endereço atualizado do devedor ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

V - Não havendo a indicação de bem à penhora ou decorrido o prazo do 

item “IV” acima sem manifestação, a presente ação ficará suspensa pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

VI – Decorrido o prazo da suspensão (item V), intime-se a parte credora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

VII – Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44142 Nr: 116-89.2013.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

JOSÉ FERREIRA LIMA ajuizou demanda em desfavor de MARIA DE 

LURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, ambos qualificados nos autos, objetivando 

o divórcio direto e a partilha de bens.

Narra, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerida no ano de 

1977, oportunidade em que não tiveram filhos e não adquiriram bens.

Alega, ainda, que estão separados de fato há mais de 30 anos e que a 

demandada encontra-se em lugar incerto e não sabido.

 Juntou os documentos de fls. 06/10.

A requerida foi citada por edital (fl. 18). Na sequência, decorrido o prazo 

para resposta, foi nomeado curador especial e apresentada contestação 

por negativa geral à fl. 19-v.

É o breve relato. Decido.

Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, 

além do que ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa.

Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os 

cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a 

qualquer momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, 

razão pela qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado 

na peça inicial.

Outrossim, a decretação do divórcio não trará nenhum prejuízo para a 

requerida, inclusive porque já está separado de fato da requerente há 

vários anos.

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedente os pedidos e decreto o divórcio de JOSÉ FERREIRA LIMA e 

MARIA DE LURDES DA CONCEIÇÃO LIMA, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento.

A requerida permanecerá usando o nome de casada.

Sem custas processuais, porquanto a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

 Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 8085-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 Vistos em correição,

Processo em ordem. Mantenham-se os autos em secretaria 

aguardando-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55882 Nr: 929-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LOPES RIBEIRO, JOÃO MARTINS 

EVANGELISTA, VALDENOR BISPO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

É plenamente possível a realização de procedimentos que visem bloquear 

o patrimônio do devedor antes mesmo da realização de sua citação, 

exemplo disso, é justamente a medida cautelar de arresto. Referido 

arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução, no caso de o executado não ter sido encontrado 

para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na modalidade on 

line, por aplicação dos dispostos na legislação processual.

No caso em tela, considerando que os executados não foram localizados 

para serem citados, DEFIRO o pedido de arresto executivo, via 

BACENJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDBHL, 3FRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Guido Morais - 

OAB:368390/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Dias de Carvalho - 

OAB:SP 262.650

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a intimação via 

e-mail do perito nomeado nestes autos, enviando-lhe cópias da inicial, 

petição e documentos (ref. 53)e da decisão proferida por este Juízo (Ref. 

56), para conhecimento e providências. Consigno ainda, que neste ato, 

entrei em contato via FONE e informei da nomeação, bem como que enviei 

o e-mail, supra mencionado. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDBHL, 3FRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Guido Morais - 

OAB:368390/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Dias de Carvalho - 

OAB:SP 262.650

 POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado e DEFIRO os pleitos de processamento do 

presente feito em segredo de justiça e de realização de perícia 

complementar, devendo ser retirada uma amostragem de terra por talhão 

não colhido nas três fazendas de propriedade do requerente.Fixo o prazo 

de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, contados a partir da data da 

perícia a ser designada.Em contato telefônico, o perito nomeado 

apresentou proposta de honorários em R$ 6.706,66 (seis mil, setecentos e 

seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos das propostas 

anteriores.Intime-se a parte requerida para que deposite o valor total da 

perícia.Efetuado o depósito integral, proceda-se à conclusão dos autos 

objetivando a designação da data, horário e local para produção da prova 

(art. 474, NCPC), como também para a transferência de 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários em favor do perito judicial na conta bancária 

indicada (art. 465, § 4º, NCPC).Por fim, encaminhe-se ao perito nomeado a 

petição interlocutória de ref. 53, a qual se encontra os quesitos 

apresentados e a indicação do assistente técnico Sr. Plínio Augusto 

Fernandes Costa, Engenheiro Agrônomo, CREA nº 

12981/D-GO.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 2751-72.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBANEZ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela autarquia ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98421 Nr: 1738-33.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TIZZO, TATIANE CILA DA COSTA 

TIZZO, Mauro Tizzo, RODRIGO TIZZO, KATIANE ROSA LEMES TIZZO, 

RENATO TIZZO, Maria das Dores da Silva Tizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1883 Nr: 94-17.2002.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado de 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Angélica, Sebastião Preto, Filon Dias 

Araújo, Fracisco de Tal, Dioclenes de Tal, José Barros, Pedro Idelfonso de 

Carvalho, Joaquim Antônio da Silveira, Cristiano Jeferson Ferreira, 

Bonifácio Magalhães de Oliveira, epíteto "Facinho", Lucas Mariano Filho, 

Felix Ferreira da Silva, Martins Martins Cardoso, Valdery de Aquino Silva, 

Lourenço Neto Pereira de Sousa, Daguimar de Aquino Silva, Jeova de 

Aquino Silva, Dourivan Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - OAB:MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO 

LOUREDO DA SILVA, para devolução dos autos nº 94-17.2002.811.0059, 

Protocolo 1883, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87401 Nr: 7726-69.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 959 de 1041



 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87401 Nr: 7726-69.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96664 Nr: 737-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que compulsando os presentes autos, 

constato que a parte autora informou que a parte ré, encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, não sendo possível expedir os documentos para 

citação do requerido, razão pela qual, faço os autos conclusos para 

deliberação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87805 Nr: 7936-23.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE SÁ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ROQUE BARROS, WASHIGTON 

ROQUE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA SOBREIRO 

- OAB:42218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Certifico para os devidos fins, que os embargos à execução apresentado 

pelos executados foi interposto tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84777 Nr: 5964-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA DA CASA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50630 Nr: 534-90.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Certifico a pedido do exequente Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT 

9704-A, que o advogado do Sr. Gilberto Justino de Medeiros, apresentou 

cópia do agravo de instrumento nestes autos em 20/02/2018 de fls. 

505/513. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11278 Nr: 1596-15.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Mauricio de Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1596-15.2007.811.0059, Protocolo 11278, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9287 Nr: 1624-17.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
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Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1624-17.2006.811.0059, Protocolo 9287, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18919 Nr: 2742-86.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 2742-86.2010.811.0059, Protocolo 18919, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18964 Nr: 2787-90.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 2787-90.2010.811.0059, Protocolo 18964, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 1537-27.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 1537-27.2007.811.0059, Protocolo 11190, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20154 Nr: 818-06.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nazaré Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JAQUESON DOS SANTOS CASTRO, para 

devolução dos autos nº 818-06.2011.811.0059, Protocolo 20154, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98172 Nr: 1578-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e 

Apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN - GOL 1.0 8V(G4)

(TOTALFLEX) 4P (AG) COMPLETO - 2011/2012 - PRETA - NSQ4525 – 

CHASSI 9BWAA05W3CP013776, descrito no contrato de fls. 

15/16.Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98418 Nr: 1735-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON BORGES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão 

do veículo MARCA MITSUBISHI, MODELO PAJERO DAKAR 4X4-AT 3.2 

TB-IC (NAC.), ano 2010/2011, CHASSI MMBGRKH80BF000976, PLACA 

NSX7949, COR PRATA, RENAVAM nº 259747424, descrito no contrato de 

fls. 25/28. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte 

autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte 

autora pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98419 Nr: 1736-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Nepomuceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do veículo 
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VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO S-10 CD EXECUTIVE 4X4 2.8 

TB-IC, ANO 2004/2004, CHASSI 9BG138BC04C424456, PLACA ALT8371, 

COR PRETA e RENAVAM nº 828302545, descrito no contrato de fls. 

25/28. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem.Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do NCPC.No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus.Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 1700-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Duarte Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Severino Corbari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a extensão da área do imóvel, objeto da ação, com 966,87 

ha (novecentos e sessenta e seis hectares e oitenta e sete ares), 

denominada “Fazenda Virginha”, e a quantia da hipoteca no valor de R$ 

150.000,00(cento e cinquenta mil reais), consoante se observa na 

escritura do imóvel juntada às fls. 23/26, nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a intimação do demandante, por intermédio do 

advogado, para, em 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de corrigir o 

valor atribuído à causa.

No mesmo prazo deverá comprovar a real impossibilidade de arcar com as 

custas do processo ou recolher o necessário para o seu devido 

prosseguimento, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 

99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 1701-06.2018.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, Luigi Bonaita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO DE ANDRADE RODRIGUES, 

ADEJAIR DA SILVA GOLVEIA, Hilário Moacir Herter, Manoel do Nascimento 

Vieira Araujo, RAIMUNDO CHAVES AGUIAR FILHO, JAZON DO 

NASCIMENTO, ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão do distribuidor (ref. 02), bem como o 

valor atribuído à causa, vislumbro que, a priori, não se enquadram como 

beneficiários da assistência judiciária.

Desse modo, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio dos advogados, para, no prazo 

de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo ou recolher o 

necessário para o seu devido prosseguimento, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87144 Nr: 7561-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o novo endereço informado da parte ré, defiro o 

requerimento ministerial de ref. 45 e redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 27 de março de 2018, às 13horas (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar no mandado de intimação o telefone do 

requerido, consoante declinado.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98155 Nr: 1572-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do NCPC, 

processe-se em segredo de justiça.

Para melhor subsidiar a decisão, determino a Equipe Multidisciplinar desta 

Comarca, que realize o estudo psicossocial na residência das partes, no 

prazo de 20(vinte) dias, devendo ser anotado tudo que as profissionais 

entenderem relevante para o melhor interesse da criança, acostando aos 

autos o respectivo relatório.

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 27 de março de 2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75928 Nr: 457-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução provisória proposta por Raimundo Lima de Oliveira 

em face do INSS.

Nos autos principais (código 52020), houve a informação do pagamento 

do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.
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 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46250 Nr: 2056-89.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Mota Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido 

(fls. 155/163).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovantes em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52020 Nr: 1726-58.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido 

(fls. 150/154).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovantes em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95025 Nr: 12210-30.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAN NETO BARBOSA FILHO - 

OAB:41425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de a parte autora arcar com as custas 

do processo, visto que sequer acostou aos autos declaração de 

hipossuficiência ou recolher o necessário, sob pena de ser cancelada a 

distribuição do feito e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95484 Nr: 12365-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlos Rosa Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo 

ou recolher o necessário para o seu devido prosseguimento, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65057 Nr: 1342-27.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneciana Paiva Sirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi devidamente citada dos 

termos desta ação, bem como para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15842 Nr: 2199-20.2009.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Cardoso de Oliveira, Euridice de Oliveira 

Rodrigues, Joanita de Oliveira Vieira, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, 

Terezinha de Jesus Oliveira Leão, Bolivar Leão Filho, Cleusa Pereira de 

Oliveira Mundim, Júlio César Mundim, Salomão Cardoso dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira", 

Arlindo Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 1937-89.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18.173

 Diante da manifestação acerca da aceitação da proposta de transação 

penal , fica o autor do fato intimado de que possui o prazo de 30 dias para 

juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor acordado a título 

de transação penal.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59877 Nr: 3241-94.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Vicente Marcolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Aqui se tem ação de exclusão de negativação cumulada com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por ANA CLÁUDIA VICENTE MARCOLINO em 

face do BANCO DO BRASIL S.A. A requerente alegou que, em data não 

informada, outorgou poderes a Leonardo Borges Ribeiro Oliveira para 

movimentação de sua , deverá ser apresentado quesitos e assistente 

técnico, no prazo de 15 dias, sob o risco de preclusão e, caso seja pedida 

prova testemunhal, deverá atentar-se para as regras previstas no Código 

de Processo Civil que disciplinam a matéria, também sob o risco de 

preclusão.Ademais, consta dos autos que até a presente data o Banco do 

Brasil, não cumpriu com a liminar concedida em 21/10/2015 referência 9. 

Neste prisma, determino a intimação do Banco do Brasil, para que no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas retire o nome da requerente do 

cadastro de restrição ao crédito, sob o risco de incorrer na multa diária 

que fixo em R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a 

contar da intimação da presente decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55929 Nr: 953-76.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023

 Fizo prazo de 30 dias para que as partes possam se manifesar quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas, sendo que,no caso de 

pretender-se a produção de prova técnica, deverão ser formulados 

quesitos e indicados assistentes técnicos, sob o risco de preclusão

No caso de pretender-se prova testemunhal, deverão seguir o rito previsto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil, também sob o risco preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 1712-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM, RMdS, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o exequente se 

manifeste quanto ao pagamento informado às folhas retro.

No mesmo prazo, poderá dizer qual o índice de correção monetária 

utilizado no cálculo apresentado às folhas 102/104, considerando que o 

executado aduziu que foram utilizados índices diversos nas colunas 

constantes na planilha.

Ademais, poderá o exequente dizer, detalhadamente, porque, se for o 

caso, estaria executando parcelas que teriam sido objeto das ações de 

código 17068 e 17069, bem como parcelas que teriam se originado após a 

execução, como por exemplo, curso superior no exterior, esclarecendo 

minuciosamente se houve inadimplemento.

Frise-se que não cumpridas satisfatoriamente as determinações supra, os 

autos serão encaminhados ao perito contábil.

Caso não seja apresentada manifestação dentro do prazo assinalado, 

tornem os autos conclusos, considerando a hipótese de expedição de 

Alvará de Soltura do executado.

Porto Alegre do Norte/MT, 1º de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68644 Nr: 2723-70.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMCD, ELIANE CRISPIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JUNIOR DUARTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

proposta de pagamento apresentada pela parte executada, dizendo, se 

for o caso, quanto ao eventual prosseguimento do feito.

Risco: arquivamento dos autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87277 Nr: 7655-67.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdScp"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora apresentado pela parte exequente, eis que 

não há que se falar em constrição de bens, na espécie, antes da citação 

do executado.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora promova a citação da parte 

executada, sob o risco de indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91759 Nr: 10258-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na referêcia 11, há pedido da parte autora para que seja realizado 

desconto em folha de pagamento.

Decido.

Defiro o pedido, eis que foi antecipada a tutela para impor ao réu o 

pagamento de alimentos.

 Assim, expeça-se ofício conforme pedido pela autora.

Informe a Secretaria deste Juízo quando ao andamento da carta precatória 

expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 7652-15.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes se manifestem quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas.

No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderão formular 
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quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se produção de prova testemunhal, deverão 

observar os termos do artigo 450 e seguintes do Código de Proceso Civil, 

também sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 9867-61.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAWIE`YMA BENILTO TAPIRAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

 Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica, tendo, para isso, formulado quesitos.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve tratativas com várias 

profissionais da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação 

de um médico para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48473 Nr: 4233-26.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Fixo prazo de 15 dias úteis para que as partes se manifestem quanto a 

eventuais pretensões remanescentes.

Oportunamente, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91081 Nr: 9870-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOS, BdSR, BCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a comparecer à audiência designada para o 

dia 24 de abril de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 3768-12.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO ANTONIO DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Estes autos tratam de pretensão deduzida no sentido de impor ao réu 

compensação por danos protegidos pelo DPVAT.

Após a fase postulatória, as partes manifestaram interesse na produção 

de prova pericial médica, tendo, para isso, formulado quesitos.

Decido.

Esta Comarca apresenta deficiência na disponibilidade de médicos 

interessados na atuação como perito judicial. Isso ficou revelado porque, 

por diversas vezes, este Juízo manteve trativas com várias profissionais 

da área, sem, contudo, lograr êxito em angariar a habilitação de um médito 

para atuar no exame dos processos.

Por causa disso e para evitar que o andamento processual seja 

prejudicado ainda mais em razão dessa circunstância, fixo prazo de 15 

dias para que a parte autora se manifeste dizendo se há disponibilidade, 

inclusive financeira, para comparecer a uma cidade de maior porte, onde 

poderá se apresentar perante um perito previamente nomeado por esse 

Juízo.

No caso de não haver possibilidade do deslocamento, o processo poderá 

ser julgado sem a prova pericial.

 No caso de não haver possibilidade apenas financeira, tornem os autos 

conclusos considerando a hipótese de exigir-se da Administração Pública 

o dinheiro ou outro meio necessário para o transporte e hospedagem.

Após a manifestação da parte autora, a Secretaria deste Juízo poderá 

apresentar a este Gabinete o nome ou os nomes dos médicos que, 

preferencialmente por e-mail, tenham manifestado interesse na realização 

de avaliação médica da parte em sua própria cidade.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70773 Nr: 3828-82.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kismagno Mendes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Associação Atletica 

Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do r. despacho 

contido na referência 27, bem como acerca do prazo de 15 dias para 

manifestação acerca das provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18969 Nr: 2792-15.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Lopes Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comprovação de depósito dos valores referentes à Requisição 

de pagamento de Honorários Sucumbenciais, fica o patrono da autora 

intimado para juntar aos autos os dados bancários, bem como a 

titularidade da conta corrente para a qual deverá ser transferido o valor 
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através da expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55858 Nr: 913-94.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO SOARES COELHO, 

MARCOS AURELIO SOARES COELHO, JEFERSON DOS SANTOS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Foi proferida sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão 

deduzida na inicial.

Inconformada, a parte apresentou Embargos de Declaração, dizendo que 

não teria ocorrido a prescrição, alegando suas razões de convencimento.

Decido.

Os Embargos de Declaração, em regra, não se prestam à reforma de 

decisões judiciais, mas apenas ao esclarecimento e emendas ou 

eventuais correções de erros materiais, não podendo levar a efeito o que 

deveria ser objeto de Recurso de Apelação.

As questões levantadas pelo Embargante demonstram que se pretende a 

reforma da sentença, porque busca-se o reconhecimento da inocorrência 

da prescrição, quando o ato decisório foi no sentido oposto, ao 

reconhecer a prescrição.

Registre-se que o embargante não trouxe quaisquer razões que 

justifiquem a correção da sentença.

Por isso, rejeito os Embargos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 1275-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - 

OAB:18020/B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Nestes autos foi determinado o bloqueio de valores nas contas do Estado 

de Mato Grosso.

Na sequência, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

bloqueados em seu favor, oferecendo, para tanto, um imóvel situado em 

Santa Cruz do Xingu/MT.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da necessidade de se aferir o valor real do imóvel, a fim de se obter 

maior respaldo para apreciação do pleito do exequente no sentido de ser 

levantado o valor outrora bloqueado nas contas da Fazenda Pública 

Estadual, determino:

1- Oficie-se a Imobiliária Moura & Pimenta, situado no município de Santana 

do Araguaia/PA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique um 

corretor imobiliário vinculado à referida empresa para que realize 

avaliação de um imóvel urbano, remanescente do lote nº. 13 da quadra 

residencial 34, do Projeto de Colonização Santa Cruz, situado na cidade de 

Santa Cruz do Xingu/MT, Comarca de Vila Rica;

2- No prazo supramencionado, deverá o corretor informar se aceita o 

encargo e, na mesma oportunidade em que manifestar concordância, 

deverá apresentar a proposta de honorários;

3- Apresentada a proposta supra, abra-se vistas ao exequente para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, deposite judicialmente o respectivo valor, sob 

o ri

4- Após a comprovação nos autos de que houve o pagamento, intime-se o 

corretor imobiliário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

laudo de vistoria e avaliação do imóvel, devendo o profissional avaliar não 

apenas o preço de mercado do imóvel, mas também esclarecer as 

chances de alienação do bem;

5- Eventual inércia do exequente em promover o pagamento do perito 

poderá ensejar no arquivamento do feito;

6- De outro vértice, sendo recusado o encargo pelo avaliador, deverá a 

Secretaria Judicial diligenciar junto à outra imobiliária situada no Estado do 

Pará para realização do ato;

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 4358-91.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio César Pietrobom, HKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora pretende a execução de título judicial.

Intimada, a parte executada apresentou Impgunação, sendo esta objeto de 

concordância pela parte exequente.

Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que pratique os autos 

próprios para requisição do montante do débito, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de alvará de levantamento se houver depósito 

judicial.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 263-13.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova, nos 

autos, os elementos necessários para o cumprimento do mandando de 

busca e apreensão já deferida, sob risco de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 1168-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora pretende a execução de título judicial.

Citada, a parte executada manifestou concordância.

Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que pratique os autos 

próprios para requisição do montante do débito, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de alvará de levantamento se houver depósito 

judicial.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77091 Nr: 1167-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, a parte autora pretende a execução de título judicial.

Citada, a parte executada manifestou concordância.

Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que pratique os autos 

próprios para requisição do montante do débito, ficando, desde já, 
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autorizada a expedição de alvará de levantamento se houver depósito 

judicial.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47819 Nr: 3598-45.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Sombra da Mata LTDA - ME, Helder 

Bruno Marcelo Pinheiro, Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

acerca do prosseguimento do feito, tendo em vista que a penhora 

restou-se infrutífera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48797 Nr: 4542-47.2013.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Norberto de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Fernandes Labi, Araguaia 

Concretos Industria e Comercio LTDA - EPP, Edilson Luiz Conti, Vulgo 

"Capixaba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Aqui se tem ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta 

por Maria José Norberto de Araújo em face José Miguel Fernandes Labi, 

Araguaia Concretos Indústria E Comércio LTDA EPP e Edilson Luiz Conti.

Em 24 de novembro de 2014, foi determinada a intimação da parte autora, 

para apresentar a impugnação à contestação.

 Contudo, foi certificado nos autos em apenso (Código 19101), o 

falecimento da parte autora. Intimado a promover a regularização do polo 

ativo da demanda naqueles autos, não houve manifestação.

Decido

O interesse público, umas das vertentes do interesse processual, rege o 

processo judicial. Isso porque, a existência do processo judicial e seu 

hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, dentre outros vários 

motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, trazendo enormes 

dispêndios de dinheiro e força de trabalhos públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora não proporciona impulso há quase 

4 anos, evidenciando, portanto a ausência de interesse processual.

 Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimeson Hernandes de Oliveira Araújo, 

Renato Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 DECISÃO

Da análise detida dos autos, verifica-se permanecerem inalteradas as 

razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, 

na medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto 

a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção 

do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública. 

Importa ressaltar que os acusados possuem procedimentos criminais em 

curso, o que demonstra a reiteração de condutas ilícitas. Outrossim, sobre 

o excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se que a instrução 

criminal encontra-se encerrada, razão pela qual não há que se falar em 

excesso de prazo nos termos da Súmula 52, do STJ.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos 

de revogação da prisão preventiva. Por fim, declaro encerrada a instrução 

criminal. Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 

dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 .Os autos revelam que, em 19/12/217, foi impresso carimbo em ofício 

deste Juízo, demonstrando que a Cadeia Pública local recebeu ordens 

para promover o recambiamento do réu, mas não há notícias, nos autos, 

de que tenha havido qualquer providência.Na data de hoje, a Assessoria 

deste Juízo obteve informações, junto à Direção do estabelecimento 

prisional local, de que a competência para proceder ao recambiamento em 

hipóteses que envolvem mais de um Estado da Federação, seria de 

autoridades situadas em Cuiabá/MT, ouvindo ainda que o Diretor teria 

encaminhado as requisições para as pessoas competentes.Sendo assim, 

DERTEMINO QUE SE REQUESITE DA DIREÇÃO DA CADEIA PÚBLICA 

LOCAL informações, por escrito, em relação a eventuais providências 

tomadas em relação ao ofício 991/2017 (folha 168), bem como que seja 

oficiado à autoridade competente em Cuiabá/MT, requisitando-se 

informações quanto à possibilidade de recambiar para esta Comarca o 

preso que figura como réu nesta demanda.Para fins de registro, oficie-se 

à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando 

cópia desta decisão.Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 2 de março de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49673 Nr: 5337-53.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altiezio Francisco Sabino, alcunha "Chico", 

Romildo Marques Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Anizio Barbosa - 

OAB:16139-GO, Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809/GO, Valter 

da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos deduzidos na denúncia 

para o fim de:a) condenar ROMILDO MARQUES BUENO DA SILVA, vulgo 

“Curica”, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A, 

c.c. artigo 71, ambos do Código Penal e;b) condenar ALTIEZIO 

FRANCISCO SABINO, vulgo “Chico”, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II e artigo 71, todos do 

Código Penal.PASSO A DOSAR AS PENAS. ALTIEZIO FRANCISCO 

SABINO (...) Inexistem causas de diminuição a serem valoradas.Presente 

a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código 

Penal, aumento de metade a pena imposta ao acusado Altiezio, chegando 

ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão. Reconhecida a continuidade 

delitiva na fundamentação supra, aumento a pena em 1/2, chegando ao 

total de 18 (dezoito) anos de reclusão, o qual torno definitivo. ROMILDO 

MARQUES BUENO DA SILVA (...) Inexistem causas de diminuição e de 

aumento a serem valoradas.Reconhecida a continuidade delitiva, aumento 

a pena em 2/3, chegando ao total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão, o qual torno definitivo. Fixo o regime FECHADO para início do 

cumprimento das penas para ambos acusados.(...) Intime-se a vítima 

acerca da presente decisão.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 
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TRE/MT para os fins dispostos no artigo 15, inciso III, da CR/88. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Porto Alegre do Norte-MT, 30 de 

novembro de 2015. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49673 Nr: 5337-53.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altiezio Francisco Sabino, alcunha "Chico", 

Romildo Marques Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Anizio Barbosa - 

OAB:16139-GO, Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809/GO, Valter 

da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos deduzidos na denúncia 

para o fim de:a) condenar ROMILDO MARQUES BUENO DA SILVA, vulgo 

“Curica”, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A, 

c.c. artigo 71, ambos do Código Penal e;b) condenar ALTIEZIO 

FRANCISCO SABINO, vulgo “Chico”, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II e artigo 71, todos do 

Código Penal.PASSO A DOSAR AS PENAS. ALTIEZIO FRANCISCO 

SABINO. (...) . Inexistem causas de diminuição a serem 

valoradas.Presente a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, 

inciso II, do Código Penal, aumento de metade a pena imposta ao acusado 

Altiezio, chegando ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão. 

Reconhecida a continuidade delitiva na fundamentação supra, aumento a 

pena em 1/2, chegando ao total de 18 (dezoito) anos de reclusão, o qual 

torno definitivo. ROMILDO MARQUES BUENO DA SILVAO (...) Inexistem 

causas de diminuição e de aumento a serem valoradas.Reconhecida a 

continuidade delitiva, aumento a pena em 2/3, chegando ao total de 13 

(treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o qual torno definitivo. Fixo o 

regime FECHADO para início do cumprimento das penas para ambos 

acusados. (...) .Com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE/MT para os 

fins dispostos no artigo 15, inciso III, da CR/88. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Alegre do Norte-MT, 30 de novembro de 2015. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85717 Nr: 6580-90.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRdPJCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGM, JTdS, LRdSF, LRL, VMLdC, WdSF, JTdS, 

JWdCa"B, HHPR, JSdOJ, EJ, FPG, JMC, MPM, DRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B, ALEX SANDRO SANTANA PORCINO - OAB:20235, 

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - OAB:14543, ARMANDO MARTINS 

DA SILVA NETO - OAB:17974, Armando Martins da Silva Neto - 

OAB:17974 -MT, BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - OAB:16023, 

Cárita Pereira Alves - OAB:10.531 - MT, DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

OAB:20393/O, MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23483/O, 

MARIO ANISIO BARBOSA - OAB:16139, Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 Defiro o pedido de ref. 214.

Oficie-se, com urgência, conforme requerido.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 808-72.2017.811.0019

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duciléia Gomes de Oliveira, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sifredo Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CARLA REZENDE 

FIGUEIREDO - OAB:22269/O

 Ante o exposto e, com base na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência outrora 

deferida, a fim de nomear DUCILÉIA GOMES DE OLIVEIRA para exercer o 

encargo de curador de SIFREDO GOMES DE OLIVEIRA, limitando-se às 

questões de ordem negocial e patrimonial, nos termos do art. 85, da Lei n. 

13.146/15.Com efeito, nos termos do inciso I do art. 487 do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Em recorrência do encargo, deverá representá-lo nos atos que 

importem na administração de bens e valores, celebração de contratos, 

representação perante a autarquia previdenciária e outros que exijam 

maior capacidade intelectual, além dos atos previstos no artigo 1.782, 

caput, do Código Civil (emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado e atos que não sejam de mera 

administração), na forma do art. 84, §1º da Lei nº 13.146/2015. A 

curadora deverá assinar o respectivo Termo de Compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias, para bem e fielmente cumprir o encargo, prestando contas 

de sua administração, na forma do artigo 1.774 do Código Civil, a qual será 

anual, conforme determina o art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/2015. Sem 

custas. Transitada em julgado, tome-se o compromisso e lavre-se o termo 

de compromisso e curatela.Diante da inexistência de Defensoria Pública 

nesta Comarca, e ante a nomeação da Dra. Maria Carla Rezende 

Figueiredo como curadora especial do requerido, fixo seus honorários 

advocatícios no importe de 06 (seis) URHs. Expeça-se certidão. 

Intime-se.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ás providências.Porto dos Gaúchos/MT, 12 de dezembro de 

2017.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21967 Nr: 103-79.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seno Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 103-79.2014.811.0019

Código n.º 21967

Vara Única

SENTENÇA.

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária para Anulação de Protesto com Pedido de 

Danos Morais, proposta por EDSON DE SOUZA, em face de SENO FUHR, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

[...]

Saliento que, embora seja o direito de ação direito fundamental, é certo 

que não existem direitos absolutos, de modo que há sempre que 

buscar-se a ponderação entre uns e outros. Neste passo, o exercício 

abusivo do direito de ação deve ser severamente repelido, para 

possibilitar assim que predominem outros direitos fundamentais igualmente 

sufragados na ordem constitucional.

Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Condeno a parte autora às custas processuais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21708 Nr: 726-80.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Maria Santos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo n.º 726-80.2013.811.0019

 Código n.º 21708

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

[...]

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados pela 

parte autora (fls.127-verso e 128), para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

 Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que 

seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos 

moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 2371-04.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Xavier de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Sezar Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:12.701/MT

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures 

CONCEDO os efeitos da tutela antecipada e DEFIRO o pedido de GUARDA 

PROVISÓRIA da menor JULIANA SEZAR XAVIER, ao seu genitor, JOSÉ 

XAVIER MATOS, o que faço com fundamento no art. 300 do Código de 

Processo Civil.Em razão da presente decisão, DETERMINO ainda: a) A 

expedição do competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato;b) A remessa dos autos ao Ministério Público para requerer o que 

entender de direito.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às providências. Porto 

dos Gaúchos/MT, 02 de março de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4000 Nr: 676-06.2003.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.Madeiras Ltda-ME, Élio Valmor da Silva, 

Maria Terezinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Antonio Souza Santos - 

OAB:, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, Érica Dias 

Argolo - OAB:, Humberto Sousa Lima Falconi - OAB:1241876, 

Roberta Tenório Gondim de Assis Bittencourt - OAB:Mat. 01570047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruthnéia Souza Tonelli - 

OAB:12128/PR

 Processo n.º 676-06.2003.811.0019

Código n.º 4000

Vara Única

Vistos.

Com vistas do petitório de fl.186, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 1 (um) ano. Após o transcurso do referido prazo sem 

manifestação das partes, voltem-me os autos conclusos para extinção do 

feito nos termos do art. 40, § 1º, da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27143 Nr: 1281-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Processo nº 1281-29.2015.811.0019

Código nº 27143

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 02 de março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27142 Nr: 1280-44.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS, MSdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Processo nº 1280-44.2015.811.0019

Código nº 27142

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório da parte Exequente objetivando a localização de 
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patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 02 de março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136318 Nr: 2387-95.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Daniel Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Jânia Mikaele Godoy Moteiro Matos - OAB:OAB/MT 

22.458, José Krominski - OAB:OAB/MT 10.896, Lucas Oliveira 

Bernardinho Silva - OAB:OAB/MT 12.027, Marciano Xaxier das 

Neves - OAB:OAB/MT 11.190, Wesley Chamos de Arruda - 

OAB:OAB/MT 18.853

 Autos ID N.º136318

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/04/2018, 

às13h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36688 Nr: 606-43.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Melo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:3067

 Autos ID N.º 36688

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 111/112), constato que 

não foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, 13h00min (MT). 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140108 Nr: 2517-51.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espóilio de Ângelo Grando Sobrinho, Tailur 

Alberto Grando, Leonisio Balduino Grando, Filipna Welker Grando, Maria da 

Graça Esteves Grando, Hans Gerog Shreiber, Paulo Alexandre Tealdi, 

Nelci Toso, Walda Luiza Stolz Shreiber, Antonio Manoel Pinto, Vera Maria 

Volkmer Pinto, Ernesto Rui Nenê Dorneles, Iolemari Luiza Grando Dorneles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:5672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 140108

 Vistos em correição.

 A requerida Nelci Toso manifestou-se nos autos, arguindo a existência de 

erro material na decisão da M.M juíza de Barra do Garças que declinou a 

competência, remetendo-se os autos a Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT. Sustenta que, devido ao desdobramento dos municípios 

ocorridos ao longo dos anos no Estado de Mato Grosso, o local onde se 

encontra situado o imóvel objeto do litígio é atualmente o município de 

Canabrava do Norte, cuja Comarca é Porto Alegre do Norte. Portanto, 

requer que os autos sejam remetidos para a Comarca de Porto Alegre do 

Norte, que seria a competente para julgar o presente feito (fls. 499/500).

 Todavia, embora afirme que o imóvel em litígio encontra-se localizado no 

município de Canabrava do Norte/MT, não trouxe sequer início de prova 

material do alegado. Desse modo, por ora, indefiro o pedido.

 Diante do exposto, intime-se a requerida Nelci Toso, através de seu 

causídico, para que comprove a localização exata do imóvel em litígio.

 Sem prejuízo, intimem-se os demais requeridos, bem como a parte autora 

para que se manifestem quanto ao arguido no petitório de fls. 499/500, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 01/03/2018.

 Janaina Cristina de Almeida

 Juíza substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44324 Nr: 1020-70.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Alimentos - CÓDIGO 44324

Vistos em Correição, etc.
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 No tocante ao pedido da parte autora de fls. 23 e 29/30, ressalto que não 

consta nos autos o CPF do requerido, o que impossibilita a pesquisa junto 

aos órgãos conveniados a esse Juízo.

 Outrossim, determino a expedição de Ofícios às Concessionárias de 

energia elétrica, água e telefonia, para que informem se consta de seus 

cadastros o endereço do requerido.

 À mingua de elementos nos autos quanto a qualificação do requerido 

Isildo Francisco da Silva, eis que não fornecido os números do CPF, RG e 

Título de Eleitor, deverá constar nos Ofícios o nome de seus genitores, 

quais sejam, José Francisco da Silva e Alaídes da Silva Francisco (fl. 12).

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 1817-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Ferreira Glória, IFdS, WFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 45620

 Vistos em correição.

 Quanto a manifestação de fls. 42/44, diga a parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 02 de março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5277 Nr: 322-84.2003.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Salomão, Maria de Lordes Oliveira Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Machado, Ana Mendes Cardoso 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivânia Ferreira da Silva - 

OAB:12434 - GO

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 02/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43370 Nr: 476-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Certifico que, compareceu nesta secretaria o Réu ISRAEL PEREIRA 

RODRIGUES para a audiência na qual foi redesignada para o dia 

11/04/2018 às 14:00min (Horário Oficial do Estado), saindo devidamente 

intimado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43370 Nr: 476-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Autos ID N.º 43370.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 11/04/2018 às 14:00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 14 de junho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135431 Nr: 1793-81.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 135431

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 35. Em consonância com a Tabela da OAB/MT, 

observando-se o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem 

assim, aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a 

favor da advogada nomeada, Dra. Denise de Oliveira (OAB/MT n.º 

21304-O), a quantia de 2 URH’s a titulo de honorários advocatícios.

 Diante da renúncia da advogada nomeada, intime-se o Defensor Público 

para que assuma o patrocínio da causa.

 Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a parte autora da data designada 

para a audiência de conciliação, cientificando-a quanto a renúncia da 

causídica, bem como da nomeação do Defensor Público para defesa de 

seus interesses.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135347 Nr: 1724-49.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Rocha de Miranda Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 135347

Vistos em correição, etc.

Ante manifestação da Procuradoria Federal de fl. 96v, intime-se a parte 

autora para manifestar no presente feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 28 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142459 Nr: 422-14.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 142459

Vistos.

 Em análise cognitiva dos requisitos e aspectos inerentes a petição inicial, 

tenho que, neste momento, a mesma merece adequação natural e 

necessária para o deslinde da demanda, pois:

 I – Do contexto dos documentos juntados com a inicial, forçoso concluir 

que a notificação extrajudicial levada a efeito pela autora é irregular, uma 

vez que não atingiu seu objetivo, pois consta como motivo da devolução 

“não existe número” conforme se depreende da informação de fls. 18v, 

bem como não comprovou juntando aos autos documento idôneo 

demonstrando o protesto realizado.

Com isso, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o 

Requerente emende a inicial a fim de provar a regular notificação 

extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 28 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substitua

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38887 Nr: 2625-22.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBL, LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 38887

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 43, intime-se a Requerente para que indique o 

endereço do Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Após, volvam-se os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 28 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132607 Nr: 2295-54.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Boaventura Oliveira, ABOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 132607

Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte autora/Exequente para promova a atualização do 

débito da executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, 

para fins de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 28 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 932-66.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 932-66.2014.811.0017 – Cód. 40271

 Vistos em correição, etc.

Em face do disposto à fl. 39, intime-se o requerente pessoalmente, para 

cumprir decisão exarada de fls. 30/33, com o pagamento das custas 

processuais de fl. 35.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 02 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39692 Nr: 434-67.2014.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciara Daniela Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 AUTOS N. 39692-67.2014.811.0017 - Cód. 39692

Requerente: Banco Itaucard s/a

Requerida: Luciara Daniela Freitas

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição às fls. 30/31, 

bem como os documentos de fls. 32/68, ou requerer o que entender ser 

de direito ao regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia-MT, 02 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142506 Nr: 434-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. DETERMINO com 

URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do presente caso, 
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pela a Secretaria de Assistência Social do Município de São Félix do 

Araguaia/MT, enviando a este Juízo o devido Relatório.DETERMINO, ainda, 

com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar de São Félix do Araguaia/MT a 

residências dos genitores KAVYN MORAES BARBOSA e MILENA 

LEANDRA SILVA MIRANDA para esclarecer a qualidade da relação dos 

genitores com o infante e se as condições em que ele está sendo criado 

são adequadas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

enviando a este Juízo o devido Relatório.OFICIEM-SE a respectiva 

Secretaria de Assistência Social e o respectivo Conselho Tutelar das 

ordens a eles destinadas. Por oportuno, tendo em vista a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e 

analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo 

Estado da solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 

125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação. CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45935 Nr: 1961-20.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alexandre Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Alves Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono os autos com o fito de intimar a parte 

Requerente a arcar com o preparo da Diligência a ser concretizada, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137631 Nr: 966-36.2017.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileiko Aparecida Miyke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida, Janailza Taveira 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Miyke de Fáveri - 

OAB:23081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º 137631

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010 e art. 183 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. 

TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Processo nº: 1456-48.2013.811.0098.Código: 53401.Autor: Maria Regina 

de Campos Faria.Advogado: Valeria Aparecida Soldá de Lima – OAB-MT 

9.495.Advogado: Laudison Moraes Coelho - 19353/MT. Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para reabrir o prazo para o requerente que não teve acesso aos 

autos, nos termos da certidão de fls. 96, republicando a sentença a seguir 

t r ansc r i t a :  P rocesso  n º :  1456 -48 .2013 .8 1 1 . 0 0 9 8 . C ó d i g o : 

53401.Vistos.Trata-se de Ação Cominatória c/c Cobrança c/c Reparação 

por Danos Morais com antecipação parcial de tutela proposta por Maria 

Regina de Campos Farina em desfavor de Instituto de Previdência de Porto 

Esperidião (PREVIPOTRO), todos devidamente qualificados.Relata a autora 

que se aposentou como servidora publica sendo efetiva em dois 

concursos municipais recebendo sua aposentadoria através da 

previdência de Porto Esperidião, que é autarquia municipal criada pela Lei 

Complementar nº. 20, de 14 de junho de 2005.Aduz que sendo servidora 

publica Municipal, ocupando o cargo de professora efetiva em dois 

concursos municipais, sendo submetida ao regime jurídicos dos 

servidores públicos municipais, previstos na lei complementar Municipal nº. 

17/03.Assim, sustenta a autora que no ano de 2010, foi aprovada a Lei 

Complementar no Município nº. 58/10 concedendo aumento salarial de 

16,64% com efeito retroativo a 1º de novembro de 2010, para os 

professores do nível I, o que não ocorreu em seu caso.Juntou os 

documentos em folhas nº. 14/27.Em contestação (fls. 37/43) a requerida 

alega que a autora já recebe naturalmente as correções anuais de 

proventos, além disso, que visto que é aposentada por invalidez não faz 

jus à correção implementada pela Lei Complementar 058/12, pela alteração 

da emenda constitucional 41/2003.Neste ponto, a autora impugnou a 

contestação apresentada em fls. 74/78.É o relatório. Fundamento. 

Decido.Pretende a parte autora indenização por danos morais e cobrança 

do percentual ajustado em sua aposentadoria por parte das 

requerida.Antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre esclarecer que 

o instituto do julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do 

Código de Processo Civil é aplicado nas hipóteses de questão 

exaustivamente de direito, não ensejando a necessidade de prova em 

audiência, bem como quando do reconhecimento de revelia.Em análise ao 

que já foi juntado aos autos, o melhor entendimento sugere que toda a 

prova já se encontra aqui reunida, sendo desnecessárias extenuantes 

dilações probatórias, bem como realização de audiência de instrução e 

julgamento, considerando a ausência de prova testemunhal a ser 

levantada para o deslinde do presente feito.Passo à análise do mérito da 

liça.No que pertine ao direito do reajuste salarial, constata-se que apesar 

de haver previsão na lei complementar municipal sobre o tema, estas 

normas são incompatíveis com as Emendas Constitucionais que foram 

apresentadas a partir de 1998, sendo elas, nº. 20/1998, nº. 41/2003 e nº. 

47/2005.Assim em decorrência das Emendas Constitucionais extinguiu-se 

a regra de haver paridade dos proventos de aposentadoria e pensão dos 

servidores públicos. Ressalta-se também que há regras de transição que 

dariam direito a autora ao reajuste como dos servidores da ativa, se, a 

requerente já fosse aposentada desde o ano de 2003, e além disso, 

igualmente, se autora aposentou no serviço público antes de 16 de 

dezembro 1998, e, possuísse 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e 

cinco) anos de exercício de serviço público, sendo 15 (quinze) na carreira 

e 05 (cinco) no cargo.Preenchidos tais requisitos cumulativamente a 

autora teria direito de receber paritariamente aos servidores da ativa, com 

salário da aposentadoria em sua integralidade.Conforme disposição em 

artigo 3º, da EC nº. 47/2005 que estabeleceu sobre a regra de transição 

em relação à EC 20/1998 que versa sobre a integralidade dos proventos 

decorrentes da aposentadoria, ademais, destaca-se também a EC 

41/2003, em seu artigo 7º, que estabelece a paridade salarial, assim 

transcrevo-as:"Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria 

pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas 

regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 

de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado 

no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 

proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes 
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condições:I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher;II vinte e cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se 

der a aposentadoria;III idade mínima resultante da redução, relativamente 

aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de 

um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 

prevista no inciso I do caput deste artigo.Parágrafo único. Aplica-se ao 

valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo 

o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 

observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos 

proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em 

conformidade com este artigo.""Art. 7º Observado o disposto no art. 37, 

XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores 

públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes 

pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, 

bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões 

dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na 

mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos 

aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 

posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em 

que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão, na forma da lei."Neste viés, frisando o que prevê 

no artigo 40 da Constituição Federal que estende sua aplicação ao 

servidor público estadual, municipal e os demais, as regras ali previstas, 

que sofreram alterações pelas emendas const i tucionais 

supramencionadas, entende-se assim que disposições em contrário 

disciplinadas em lei complementar ou estatuto da autarquia que controla o 

regime próprio de aposentadoria devem ser afastadas por afronta à 

Constituição.Pelo exposto, as leis trazidas à baila em exordial pela 

requerente são leis próprias destinadas ao reajuste dos servidores ativos, 

que não é aplicada aos inativos, devendo ter assim, se fosse o caso uma 

lei própria para o reajuste de inativos.Vale mencionar o entendimento do 

Superior Tribunal Federal em ADI 2871, que dispõe:"AGRAVO 

REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO 

SEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA EM FUNÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE 

DO INTERESSE DE AGIR. EC 20/98 QUE DISCIPLINOU A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 40, §2º, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REVOGAÇÃO DOS PRECEITOS QUE 

CONFLITAM COM A NOVA REDAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. O 

cabimento da ação direta de inconstitucionalidade está vinculado à 

eficácia dos preceitos impugnados. 2. Os artigos impugnados passaram a 

divergir do texto do artigo 40, § 2º, da Constituição do Brasil, em 

decorrência da nova redação que lhe foi conferida pela EC 20/98. 3. 

Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF – ADI: 2871 PI, 

Relator: Min. Eros Grau, Data de Julgamento: 09/08/2006, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJ 08-09-2006 PP-00033 EMENT VOL-02246-01 

PP-00160 RTJ VOL-00200-03 PP-01096 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 

47-51)."Nesta toada, torna-se inviável a concessão do dano moral a 

autora. Em consequência, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC] 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º, CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa.Intime-se. Cumpra-se. 1. Porto Esperidião/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini.Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 57-52.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Alves da Silva, Diorgeno Ferreira 

Vasconcelos, Advaldo da Conceição Serafim, Maurício Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabia Carla V. NAKAD - 

OAB:2606, STEPHANI ALICE O. VIAL - OAB:4851

 Considerando a douta manifestação ministerial de fl. 355/355-vº, aliado ao 

fato de que já expirou o prazo sem revogação da suspensão, bem como 

que os acusados Diórgeno Ferreira Vasconcelos e Genilson Alves da 

Silva cumpriram com todas as obrigações que lhe foram impostas, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIÓRGENO FERREIRA VASCONCELOS E 

GENILSON ALVES DA SILVA, com fundamento no § 5º, do art. 89 da Lei 

9.099/95. Em relação ao acusado MAURÍCIO SILVA MUNIZ, dê-se vistas 

ao Ministério Público para manifestação acerca das preliminares 

avençadas pelo réu em sua resposta à acusação.No mais, expeça-se 

carta precatória ao Juízo da Comarca de Ariquemes/RO, para que seja 

realizada audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo ao acusado ADVALDO DA CONCEIÇÃO 

SERAFIM, fazendo constar na missiva o endereço do acusado 

apresentado às fls. 355-vº e 356.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2017.Lílian 

Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 Código nº 58355

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 2013, intime-se, novamente, a 

ilustre defesa do acusado para que apresente as alegações finais no 

prazo legal, ou decline se não mais patrocina os interesses do acusado.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação da defesa, intime-se o 

acusado para que constitua novo advogado, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor dativo.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 01º de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 1339-18.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Aparecido de Oliveira, Clayson Donizete 

de Barros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 
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diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, afim de proceder com a citação 

dos executados, cujo valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD 

(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62551 Nr: 199-12.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Bezerra do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ 

BEZERRA DO VALE, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de 

Processo Penal.Ciência desta decisão ao Ministério Público e à Autoridade 

Policial.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião - MT, 26 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 63-20.2015.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juari da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 55170

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 14h10min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58130 Nr: 603-34.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO HACHBARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código: 58130

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 14h50min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52920 Nr: 1012-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO FLORES DOS SANTOS, Valdeir 

Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 52920

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 09h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56448 Nr: 910-22.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 56448

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 10h40min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56446 Nr: 908-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OLIVEIRA GIMENEZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 56446

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 15h50min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 714-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Código: 56186

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 14h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 399-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBUSINESS AGROPL COMERCIO DE MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO GRIFFO JUNIOR - 

OAB:260.068/SP, FÁBIO WICHR GENOVEZ - OAB:262.374/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Bozola Grou - 

OAB:164.466/SP, LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - OAB:307119

 Vistos.

Aguarde-se o prazo de contestação, cumprindo o despacho inicial.

 Regularize o sistema Apolo (cadastro advogado parte passiva).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14141 Nr: 120-39.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONITA CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho. - 

OAB:108.703/SP, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16225 Nr: 840-69.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDLE INDUSTRIA COMERCIO E 

LAMINADOS LTDA ME, DARLAN VILSON GEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:141424/RJ

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 764-40.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 
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CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 540-05.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18820 Nr: 617-48.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Fátima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14213 Nr: 199-18.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFD, LUCIENE ROSA DOURADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30151 Nr: 69-86.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SECRETARIA: tendo em vista que o ato deprecado foi cumprido em 

23/10/2017, providencie a juntada da carta precatória aos autos.

 Após, intimem-se as partes para manifestação, bem como para 

apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 1068-49.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Bernardino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 1088-30.2012.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18916 Nr: 713-63.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Vieira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30998 Nr: 1020-80.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOR QUINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 972-87.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12817 Nr: 1316-15.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN JOSÉ M. DE SIQUEIRA 

(Procurador Federal/INSS) - OAB:3.691

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43541 Nr: 2322-08.2016.811.0080

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Feiten Colling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DORNELLES DE OLIVEIRA, Luciana 

Cardozo Pinheiro de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.
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Por fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do CPC.

Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16509 Nr: 1124-77.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Bach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo suspenso em razão dos embargos à execução apensados.

Aguarde-se o desfecho. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 1178-62.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico 

do PJMT, conforme informado na Certidão da Oficiala de Justiça de ref. 26, 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 2526-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC, e honorários 

advocatícios em favor dos patronos do requerido, fixando os mesmos na 

razão de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, da mesma 

norma legal. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38374 Nr: 1603-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.A alienação fiduciária em garantia é um contrato 

instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a 

propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.No contrato 

de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento, mas a lei exige que o credor (mutuante) demonstre a 

ocorrência desse atraso notificando o devedor.Assim, o credor deverá 

fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se encontra em 

débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é indispensável 

para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão.A propósito, 

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do STJ).Na espécie, 

verifico que a comprovação da mora restou evidenciada nos autos, 

especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO que consta da petição 

inicial, em que se afirma a entrega pessoal à parte ré.Em razão disso, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do 

Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52840 Nr: 4062-64.2017.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Anselmo Pezzini, DIONE SCHNEIDER 

PEZZINI, ROGÉRIO NATAL PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 194-15.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DORNELLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PAULINA DA SILVA, ANTONIO DE 

TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RODRIGO DORNELLES ARAÚJO ajuizou ação ordinária em face de 

JAQUELINE PAULINA DA SILVA e ANTÔNIO DE TAL.

JAQUELINE PAULINA DA SILVA foi citada por edital, conforme certidão de 

REF 53.

ANTONIO PEREIRA DA SILVA foi citado pessoalmente, conforme REF 58.

DELIBERAÇÕES:

1) Em relação a JAQUELINE PAULINA DA SILVo juiz nomeará curador 

especial ao réu revel citado por edital, enquanto não for constituído 

advogado.

A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da 

lei.

Como a Defensoria Pública local não está prestando atendimento na 

Comarca de Querência – MT, nomeio o Dr. Claudinei Rocha Pinheiro – 

OAB/MT – 17.950/A para o exercício do encargo. Intime-se para 

apresentar contestação.

2) Em relação ao réu ANTONIO PEREIRA DA SILVA, proceda-se à 

atualização no sistema Apolo para que faça constar seu nome completo, 

certificando-se a sua revelia.

3) Defiro o pedido de busca e apreensão do veículo em face dos 

documentos juntados aos autos (probabilidade do direito), bem como a 

fácil locomoção do veículo móvel (risco ao resultado útil do processo), 

especialmente porque há notícia nos autos de que foi modificada a sua 

pintura (perigo de dano).
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 A decisão é reversível (art. 300, §3º do CPC).

Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa.

 Nomeio como depositário pessoa indicada pelo próprio autor, podendo 

remover o bem às suas expensas.

 Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38374 Nr: 1603-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Busca 

e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55424 Nr: 631-85.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER - ME., JONAS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 1932-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIR JACOB, Franciele Gorgen Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15439 Nr: 58-62.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carlos Irber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER CARLOS IRBER, Cpf: 

59380853149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,29 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 22 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55689 Nr: 719-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 1932-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNIR JACOB, Franciele Gorgen Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55585 Nr: 691-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H E Comercio de Concretos EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, Darci Nadal - OAB:30731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Patrono, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 Nos termos do Provimento 056/2007/Cgj, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente, através de seu Advogado, via DJE, para que 

providencie no Juízo Deprecado, o necessário para distribuição da missiva 

de penhora e avaliaçao expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55424 Nr: 631-85.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER - ME., JONAS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43417 Nr: 2255-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRILLO VINICIUS BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Carlos da Silva, MARA RUBIA ALMEIDA 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Correia Gacao 

Bueno - OAB:21.369, Kenia Cristina Borges - OAB:16.122-A, Rafael 

Pereira Lopes - OAB:16.038, TIAGO BORGES DE OLIVEIRA - 

OAB:164.300

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 691-63.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO MAGNO DE 

MACEDO MENDONCA - OAB:4087-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora a fim de confirmar o número do CPF do 

executado, pois a pesquisa restou prejudicada, o que deverá ser feito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49508 Nr: 2287-14.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos em correição.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo o Dr. Aleksander Pasoti Fossa – 

OAB/MT – 18.252/A, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 
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além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43541 Nr: 2322-08.2016.811.0080

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Feiten Colling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DORNELLES DE OLIVEIRA, Luciana 

Cardozo Pinheiro de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROQUE DORNELLES DE OLIVEIRA, Cpf: 

00123636930, natural de Acorizal-MT, solteiro (a) e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCIANA CARDOZO PINHEIRO DE MEIRA, Cpf: 

57589844187, Rg: 2.211.824, Filiação: Luiz Carlos Pinheiro e Maria Ivone 

de Souza Cardozo, data de nascimento: 31/07/1970, brasileiro(a), natural 

de Santa Rita-RS, casado (a), copeira. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Aduz, em síntese, que em 13 de maio de 2016 celebrou 

contrato de locação comercial com os requeridos pelo prazo de 1 (um) 

ano, contudo os mesmos abandonaram o referido imóvel no mês de 

outubro, bem como não pagaram o aluguel do referido mês, descumprindo 

assim o disposto no contrato.

Despacho/Decisão: Cód. 43541DECISÃO. Rosane Feiten Colling ajuizou a 

presente Ação de Despejo por Abandono c/c Cobrança de Alugueis e 

Acessórios da Locação c/c Pedido de Tutela de Antecipada em face de 

Roque Dornelles de Oliveira e Luciana Cardozo Pinheiro de Meira, todos 

qualificados nos autos.Aduz, em síntese, que em 13 de maio de 2016 

celebrou contrato de locação comercial com os requeridos pelo prazo de 1 

(um) ano, contudo os mesmos abandonaram o referido imóvel no mês de 

outubro, bem como não pagaram o aluguel do referido mês, descumprindo 

assim o disposto no contrato.Por esta razão o requerente pleiteia em sede 

de tutela antecipada a vistoria do local, via oficial de justiça, para 

constatado o abandono, proceder com a imissão da posse.Junto à inicial 

acostou documentos (fls. 08/17).Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. DECIDO.Pois bem, verifico que a pretensão se amolda ao 

conceito de tutela de urgência antecipada, sendo uma das modalidades da 

tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos 

apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, 

permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos 

narrados, sendo que, ao menos em análise perfunctória, a parte 

comprovou a existência da relação jurídica, conforme Contrato de 

Locação 08/14, bem como demais documentos, como por exemplo, Boletim 

de Ocorrência (fls. 16/17) e Termo Particular de Declaração (fls. 15).Já o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, ocorre em 

razão de que a autora não pode usufruir de seu imóvel o que, por 

conseguinte, acarreta-lhe prejuízos.Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 

300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da 

medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as 

partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência 

do pedido da parte.Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela e 

DETERMINO que seja procedida a vistoria no imóvel locado, via oficial de 

justiça, cujo endereço segue no contrato às fls. 08. EXPEÇA-SE o 

competente mandado.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

16/02/2017 às 14hs30min(MT).CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para 

que compareçam à audiência acompanhada de advogado, sendo certo 

que o prazo de resposta observará o artigo 335 do NCPC, dependendo da 

postura das partes quanto à realização da audiência de conciliação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do NCPC.INTIMEM-SE a autora e seu causídico, via DJE, para que 

compareceram a audiência ora designada, nos termos do artigo 334, §§ 3º 

e 9º do NCPC.Saliento que o não comparecimento da autora ou dos 

requeridos à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, e, por conseguinte será aplicada multa de até 2% da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor da União ou do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 

334 do NCPC. Querência/MT, 14 de novembro de 2016.Fabio Alves 

CardosoJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 05 de março de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49153 Nr: 2144-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSC, ECdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

SECRETARIA: cadastrar advogado do polo passivo e intimar via DJE.

Indefiro o pedido de parcelamento do débito, visto que não encontra 

qualquer guarida na genérica justificativa de crise brasileira.

A propósito, a prole necessita dos alimentos para sobrevivência, de modo 

que ao réu incumbe providenciar o necessário, diligenciando, sob pena de 

prisão.

Assim, intime-se o réu para pagamento do débito (via DJE), em 3 dias, sob 

pena de prisão.

 Sem prejuízo, oficie-se à entidade empregadora para que proceda aos 

descontos em folha de pagamento, depositando em conta fornecida pela 

parte autora.

Expeça-se o necessário. Aguarde-se o decurso de prazo. Após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50295 Nr: 2724-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRYAN TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lúcio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROSSI ARANTES 

GUIMARÃES - OAB:35653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias (Ref 23).

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47691 Nr: 1369-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARAUJO COSTA, Monica Carvalho 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias .

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 1880-11.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa, MARCOS VINICIUS 

PESSOA GUEDES, JOÃO DEHON VIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46750 Nr: 919-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 220-50.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MONTEIRO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias.

Nada sendo requerido, ao ARQUIVO.

 Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41032 Nr: 523-30.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRASSINETTI PEREIRA SOARES, 

AILTON CARLOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 31: Defiro o pedido, conforme requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51821 Nr: 3392-29.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APUENA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES VAZ LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48123 Nr: 1683-56.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa, MARCOS VINICIUS 

PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se conforme novos endereços. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 1881-30.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: M.J. de Queiroz E.P.P, Magno José de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação e prosseguimento do 

feito em 10 dias .

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48769 Nr: 1968-49.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wismar Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dantas Carneiro, Espólio de Adário 

Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardando cumprimento de carta precatória. Proceder conforme a CNGC 

em relaçao aos prazos e cobrança. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 1059-75.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido, conforme requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50644 Nr: 2847-56.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lúcio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROSSI ARANTES 

GUIMARÃES - OAB:35653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36130 Nr: 2681-29.2014.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA GALBIATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:7814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação (a exemplo do 

BACENJUD) ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte autora para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42558 Nr: 1135-65.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP, 

ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA, Linda Márcia Pereira de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido, conforme requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39612 Nr: 1642-60.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSANA RESPLANDES DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8486 Nr: 628-27.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO CORREA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573-B/MT

 Vistos em correição.

Recebo o recurso interposto pelo Acusado.

Uma vez que já foram apresentadas as razões recursais, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

apresente suas contrarrazões recursais.

Após, voltem-me os autos conclusos para os fins do art. 589 do Código de 

Processo Penal.

 Sem prejuízo, INTIME-SE o Acusado, pessoalmente, acerca da r. sentença 

de pronúncia.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8389 Nr: 633-49.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BATISTA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Willian Marcos Vasconcelos - 

OAB:OAB/MT 11.323

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora 

de designar sessão de julgamento.

 Aguardem-se os autos em cartório.

Após o período correicional, tornem conclusos para designação de data a 

fim de realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33168 Nr: 1601-64.2013.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA FERREIRA DA COSTA, LEONECY DE FATIMA 

OLIVEIRA, Aparecida Ferreira das Dores, WALDIVINO FERREIRA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malaquia Joaquim da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Não há custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8342 Nr: 508-81.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO PARENTE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Vistos em correição.

Reconheço a preclusão lógica (trânsito em julgado).

Desta forma, expeçam-se os ofícios necessários e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 2047-33.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTANA DA COSTA PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos às partes, iniciando pelo Ministério Público, para 

que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentem suas alegações 

finais.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20866 Nr: 493-68.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Pereira Rodrigues Brito, CLEMAR 

CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, o Acusado Clemar acerca da r. sentença, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça atender ao disposto no art. 1.421 da 

CNGC/MT.

Sem prejuízo, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre o pedido de p. 342/343.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35199 Nr: 1871-54.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberson Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - 

OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte exequente 

a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35718 Nr: 2343-55.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte exequente 

a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35306 Nr: 1972-91.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - 

OAB:MT0003652A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte exequente 

a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 1129-92.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO FERREIRA DE PAULA, ELIANA FERREIRA DIAS 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORREZAN 

MASSEROTTO - OAB:147097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38501 Nr: 1149-83.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADRIANO DO CARMO, VIVIANE RODRIGUES 

DA COSTA CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30282 Nr: 186-80.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINO ALVES DA COSTA, ANAIDE GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves da Silva - 

OAB:31079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte para devolver 

os autos na Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39856 Nr: 93-78.2016.811.0079

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Araguaia - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIVAL RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre 

o pedido de p. 101/102.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36272 Nr: 82-83.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS, EDSON 

YUKIO OGATHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - 

OAB:7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 50: Defiro. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 247-33.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Vistos em correição.

REF 34: Defiro o pedido de sobrestamento. Aguarde-se em arquivo 

provisório. Oportunamente, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36486 Nr: 199-74.2015.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Vistos em correição.

REF 40: Defiro o pedido de sobrestamento. Aguarde-se em arquivo 

provisório. Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31660 Nr: 84-24.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Ferraz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafale Rabaioli Ramos - 

OAB:14.796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliviera - OAB:MT 13.284

 Vistos em correição.

Primeiramente, atualize-se o endereço do Acusado no Sistema Apolo, 

conforme procuração e comprovante de residência juntado aos autos 

(Ref: 29).

Sem prejuízo, considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas 

Comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos 

correicionais em ambas as Comarcas e a colisão das pautas de 

audiências, deixo, por ora, de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14653 Nr: 1038-80.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar Nogueira, ELIELTON TORRES 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Vistos em correição.

Ante as informações constantes de p. 199 e 204, expeça-se o necessário 

para a transferência dos valores depositados.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes.requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 478-65.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUMANIM RODRIGUES SOUSA, EDUARDO DE 

FREITAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem, aguardando o término do prazo da suspensão 

condicional do processo.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37552 Nr: 710-72.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos em correição.

Primeiramente, atualize-se o endereço do Acusado no Sistema Apolo, 

conforme petição juntada aos autos (Ref: 29).

Sem prejuízo, considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas 

Comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos 

correicionais em ambas as Comarcas e a colisão das pautas de 

audiências, deixo, por ora, de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 1118-44.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO RICARTE DA SILVA, GECILEIDE 

RICARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, ULISSES SANTOS MONTALVÃO - OAB:25651

 Vistos em correição.

Primeiramente, determino que, no prazo de 10 (dez) dias, o Advogado 

Ulisses Montalvão junte a procuração outorgada pelo Acusado Gecileide, 

vez que a defesa prévia (Ref: 23) veio desacompanhada de tal peça.

 Sem prejuízo, considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas 

Comarcas de Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos 

correicionais em ambas as Comarcas e a colisão das pautas de 

audiências, deixo, por ora, de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 677-82.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR JOSÉ LIMA, José Rodrigues de Lima 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Augusto Patricio Diniz - 

OAB:OAB/GO 20.641, LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIVA - 

OAB:2212/GO

 Vistos em correição.

Uma vez que, pelas comunicações dos diversos juízos deprecados, as 

audiências agendadas já deveriam ter sido realizadas, OFICIE-SE aos 

juízos deprecados, solicitando informações sobre as respectivas cartas.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 1438-84.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabildo Castro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem, suspenso, aguardando o julgamento do incidente de 

insanidade mental instaurado por meio dos autos de Cós. 39050.

Aguarde-se em cartório.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37940 Nr: 835-40.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeymys Gouveia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Karen Santos 

Carneiro - OAB:20480-O

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 
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Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 1084-25.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinando Carlos Pedrosa Marra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Aguardem-se os autos em cartório para prolação de sentença em 

momento oportuno.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32147 Nr: 598-74.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GOMES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 Vistos em correição.

Expeça-se o necessário à transferência do valor da fiança para a conta 

corrente indicada na petição de p. 124.

Sem prejuízo, reconheço a preclusão lógica (trânsito em julgado).

Desta forma, expeçam-se os ofícios necessários e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 339-11.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Intime-se o Acusado, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente suas alegações finais.

Após, voltem-me conclusos os autos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37541 Nr: 703-80.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO DE SOUZA BELÉM, João Paulo da 

Silva Barros, AGUINEL JOSE DA HORA, Daniel Pereira das Chagas, Cesar 

Filho Oliveira Vieira, Adriano Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP, Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - 

OAB:16545

 Vistos em correição.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de p. 1133 (Ref: 301).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31438 Nr: 1566-41.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor constituído do réu 

para apresentar suas contrarrazões ao recurso apresentado pelo 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36335 Nr: 109-66.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LUIZ CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20819 Nr: 446-94.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tonet Silva - OAB:RS 

79.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tonet Silva - 

OAB:RS 79.905

 Vistos em correição.

Ante a não manifestação de seu advogado, INTIME-SE, pessoalmente, o 

Acusado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado, 

ou faça o já constituído se manifestar, apresentando suas alegações 

finais, sob pena de ser-lhe nomeado defensor público para a sua defesa.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32130 Nr: 590-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Públíca Nacional - Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19.946/O

 Processo n.º 590-81.2013.811.0052 - Código: 32130
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Vistos.

Ante o teor das manifestações de fls. 58/59, CUMPRA-SE o determinado 

anteriormente no que toca ao preenchimento da respectiva guia consoante 

pugnado.

No mais, DEFIRO o substabelecimento de patrono nos autos (fls.59v) 

devendo ser substituído o nome do atual procurador do requerido Sivirino 

Ferreira Freire concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, qual 

deverá constar o patrono DR. RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES, 

OAB/MT 19.946, no qual deverá ser dada vistas dos autos para 

manifestação, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

CUMPRA, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 179-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Flamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10.791/MT

 Autos: 179-67.2015.811.0052 – Código: 35394

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 34/42 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Após tudo cumprido e certificado, voltem-me os autos CONCLUSOS para 

prolatação da sentença.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34576 Nr: 1180-24.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 15.876

 Autos: 1180-24.2014.811.0052 – Código: 34576

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada, que:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 37/42 e que se 

proceda com a eventual notificação do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, aguarde o feito em cartório até a realização da audiência 

outrora aprazada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 149-32.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Autos: 149-32.2015.811.0052 – Código: 35335

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 37/42 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Após tudo cumprido e certificado, voltem-me os autos CONCLUSOS para 

prolatação da sentença.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37375 Nr: 849-08.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Sardinha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 849-08.2015.811.0052 – Código: 37375

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 
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nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 30/36 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 21), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo códex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06 de 

junho de 2018, às 13h30min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver partes residentes em 

outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas/interrogadas através de 

Carta Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 1095-67.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURICILIO FERNANDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE BRASIL S/A 

- ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20634/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 40519

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de “INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO NA OCUPAÇÃO DE 

REDE ELÉTRICA” proposta por OURICILIO FERNANDES DE LIMA, em 

desfavor de ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE BRASIL 

S/A, devidamente qualificados, visando a condenação de indenização 

pelos danos causados à sua propriedade.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

Considerando o aporte da documentação que evidencia a hipossuficiência 

alegada pelo autor à ref. 11, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas.

Deste modo, sem prejuízo das diligências ora determinadas, DETERMINO 

que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual será 

realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, nos termos do art. 

334, §§, CPC/2015.

 INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Após, CONCLUSOS. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46750 Nr: 2285-31.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com o fito de evitar maiores prejuízos aos litigantes e 

em respeito à boa fé objetiva contratual, DEFIRO a tutela provisória de 

urgência pretendida para:I. SUSPENDER a cobrança dos boletos de n. 25 a 

48, no que toca ao empréstimo contraído e alegadamente, eivado de 

irregularidades, até que a demanda apresente outro cenário.II. Na 

oportunidade, DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015.INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).De tudo cumprido e certificado, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38157 Nr: 1218-02.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Arquaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos: 1218-02.2015.811.0052 – Código: 38157

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 41/48 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, aguarde o feito em cartório a realização da solenidade outrora 

aprazada.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 990 de 1041



CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35565 Nr: 233-33.2015.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Gonçalves Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº. 233-33.2015.811.0052 – Código: 35565

Vistos em correição

 Foi instaurado o presente procedimento, em desfavor do indiciado, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 34, parágrafo único, inciso I, 

da Lei n. 9.605/1998.

O autor do fato foi beneficiado com o instituto despenalizador da 

suspensão condicional do processo (fls. 119/120).

O Nobre representante do Ministério Público, instado a manifestar-se, 

pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no 

artigo 89, §5º, da Lei Federal n°. 9.099/1995 (Ref. 20).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proemio ressalto, que o prazo determinado para a suspensão 

condicional do processo expirou sem que fosse revogado o benefício, de 

modo que a extinção da punibilidade do fato imputado ao acusado é 

medida que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 89, §5º, da Lei Federal 

n° 9.099/1995, vejamos:

Art. 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizam a suspensão condicional da pena.

§5º - Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 Diante do exposto, e em perfeita consonância com a cota Ministerial de 

Ref. 20, julgo por sentença extinta a punibilidade do acusado DONIZETE 

GONÇALVES MENDES, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei Federal 

n° 9.099/95, e artigo 61 do CPP.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40351 Nr: 980-46.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRdS, DERdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso I, do NCPC, razão pela qual CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

que forem indispensáveis, valores que deverão ser depositados até o dia 

10 (dez) de cada mês, na conta em nome da representante legal do 

requerente, qual seja ROSELI RODRIGUES DA SILVA a ser informado na 

Secretaria de Vara em até 15 (quinze) dias úteis da presente decisão. 

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, 

em 10% (dez por cento) do valor consignado, nos termos do § 4º do art. 

85 do CPC, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que 

beneficiário da Justiça Gratuita.No que tange à ação de oferta de 

alimentos e regulamentação de visitas proposta no Juízo da Comarca de 

Rondonópolis e remetida a este juízo, atuada neste juízo sob o código 

45644 e nº 1730-14.2017.811.0052, determino que a mesma tramite por 

dependência aos presentes autos.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 40-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ademar 

Zanette, Admir Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena dos Santos Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ... DEFIRO a tutela antecipada, de modo que NOMEIO os requerentes 

ADEMAR ZANETTE e ADEMIR ZANETTE como curadores provisórios da 

curatelanda, na modalidade compartilhada, exclusivamente para fins 

assistenciais no que toca à saúde e demais necessidades inerentes à 

condição de idosa, bem como previdenciário.Registre-se que os 

curadores provisórios deverão juntar aos autos, mensalmente, as 

documentações pertinentes à prestação de contas no tocante à 

destinação do montante utilizado para atender a subsistência do 

interditando.Ademais, tendo em vista que o expediente da DPE 

encontra-se suspenso, nos termos da Portaria n.779/2017, NOMEIO como 

defensor dativo da requerida, o advogado ANDRÉ C. PAIVA OAB/MT 

22.398/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 

96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral 

e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.CITE-SE a curatelanda 

na pessoa do seu defensor dativo, para comparecer ao interrogatório, que 

DESIGNO para o dia 08 de março de 2018 às 13h, nos termos do art. 751 

do NCPC.INTIMEM-SE os curadores provisórios para comparecerem à 

Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para 

comparecer à audiência de interrogatório já designada.INTIME-SE a 

assistente social deste Juízo para que realize um estudo social na 

residência da curadora provisória, a fim de averiguar as reais condições 

em que se encontra a curatelanda, assim como verificar a possibilidade 

destes exercerem a curatela, encaminhando relatório conclusivo a este 

Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao MPE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 509-93.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/4/2018, às 12:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 121-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Adriana Costa, MCCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azinete Borges Xavier Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:21786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/4/2018, às 13:00 horas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36155 Nr: 462-90.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Carlos Martins, Arildo Rezende de 

Freitas, João Severino Alves Queiroz, Gleyson Silva Camargo, Eli Carlos 

de Oliveira, Douglas Pereira dos Santos, Paulo Henrique Augusto da Silva, 

Quezil Goes de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Paula 

Ferreira - OAB:OAB/MT 13.776, Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11.443 MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/O, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, HENRIQUE 

CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 16.738, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - 

OAB:6702/MT, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:OAB/MT 19.474

 “II – a intimação da advogada Jackelini Moreira Pacheco, OAB/MT nº 

10402, constituída por Gleyson Silva Camargo (pp. 1.399), por intermédio 

do DJE, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 593 do CPP), 

interpor recurso de apelação em prol de seu constituinte, apresentando as 

razões recursais;III – o envio do vertente feito à Defensoria Pública para 

apresentação das razões recursais de Paulo Henrique Augusto da Silva, 

dentro do prazo legal;IV – a remessa dos presentes autos ao Ministério 

Público com a finalidade de colher as contrarrazões dos recursos 

defensivos acima mencionados;V – a intimação dos advogados de Paulo 

Henrique Augusto da Silva, Gleyson Silva Camargo, Aparecido Carlos 

Martins, Arildo Rezende de Freitas e Douglas Pereira dos Santos, para 

contra-arrazoarem o recurso do Ministério Público (pp. 1887/1961)”.No 

que tange o item III, assevero que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da réu PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA 

SILVA, porém, no dia 01.09.2017, houve SUSPENSÃO do expediente da 

Defensoria Pública militante nesta Comarca, em razão da Portaria de nº 

779/2017DPG.Posto isso, NOMEIO, como Defensor Dativo, o Dr. CÉSAR 

LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Assim, INTIME-SE o 

douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.INTIMEM-SE.No momento oportuno, 

conforme determinado, VISTA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 465-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 306-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bibiana Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39339 Nr: 512-82.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado do acusado, para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50369 Nr: 435-05.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 435-05.2018.811.0052 – Código 50369

Vistos em correição.

Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

 Doravante, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto 

que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas 

provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de 

autoria, a justificar o oferecimento da denúncia.

 Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público, 

formulada contra RONILSON ROSA ALVES, como incurso na pena 

prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

CITE-SE o acusado conforme literalidade do art. 56 da Lei 11343/2006.

 Ademais, apresentada a Defesa Prévia (Ref. 15), na forma do 55 da Lei 

11343/06, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 02 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 16H15MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

EXPEÇA-SE oficio ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da 

audiência designada para que conduza o réu à aludida solenidade.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 588-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifranque Bartolomeu de Souza, Fernanda de 

Oliveira Aguiar, Elias Amarante Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte o advogado dos acusados, para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31195 Nr: 1057-94.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 1189-54.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovilson Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da manifestação de fls. 97v°.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Autos: 378-89.2015.811.0052 – Código: 35959

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 61/71 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, aguarde o feito em cartório a realização da solenidade outrora 

aprazada.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39819 Nr: 742-27.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Andrade de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 742-27.2016.811.0052 – Código: 39819

Vistos em correição.

Em tempo, em sem prejuízo da suspensão condicional do processo já 

homologada, verifico que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 37/47 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 APÓS, VOLTEM-ME CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 502-72.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Autos: 502-72.2015.811.0052 – Código: 36275

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 42/48 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 
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houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 09), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária, previstas no art. 397, do mesmo codex.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22 de 

março de 2018, às 13h00min, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1039-34.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosivaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao Ministério 

Público para se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca da não 

intimação da testemunha Rosineide José Domingues de Paula, (ref. 43), 

bem como a defesa para se manifestar acerca da não intimação da 

testemunha Roseni Alves dos Santos, (ref. 51).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14263 Nr: 925-71.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11292 Nr: 613-66.2009.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Dias, MdRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:OAB/MT 

24.319, Rosinei Procope Vieira de Souza - OAB:OAB/MT 23.088

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar, no prazo legal, 

tendo em vista o desarquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12797 Nr: 637-60.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Salto do Céu LTDA, Fernando 

Kuhne Andrade, Sergio Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Ap. Oliveira Scatigna - 

OAB:MT - 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Costa Cardoso - OAB:OAB/MT 6.361

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar nos autos, no 

prazo legal, indicando as provas que pretende produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 1785-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Autos n. 1785-43.2009.811.0052 (Código: 13980)

Vistos em correição;

 Analisando os autos, e considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda art. 693 c/c 695 ambos do CPC, designo audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 17/04/2018 às 15:45 horas, devendo 

ser intimada a Requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência-art. 334 e §§, CPC/2015.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação ou mediação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação com as advertências de praxe.

 Às providências, expedindo o necessário.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 702 Nr: 305-45.2000.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EV, MBV, ÉBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Autos n. 305-45.2000.811.0052 (Código: 702)

Vistos em correição;

 Analisando os autos, e considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda art. 693 c/c 695 ambos do CPC, designo audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 17/04/2018 às 16:00 horas, devendo 

ser intimado o Requerido com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência-art. 334 e §§, CPC/2015.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação ou mediação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus advogados para comparecerem 

à audiência de conciliação/mediação com as advertências legais.

 Às providências, expedindo o necessário.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32071 Nr: 531-93.2013.811.0052
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Gomes de Araújo, Jason Gomes de 

Araújo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cléber Junior Stiegemeier - 

OAB:12.198/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

avaliação, conforme determinado na decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 552-64.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalvina de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Jose de Souza Chave, Madalena 

Araújo Ragi, Narcisa de Souza Castro, Vicente de Souza Araújo, Alfredo 

Donizete de Souza, Jose de Souza Araújo, Antônio de Souza Araújo, 

Orival Antonio de Souza, Antonio Rodrigues de Souza, Laide Rodrigues de 

Souza, Lindalva Rodrigues de Souza de Lima, Mariana Tolentino de Araújo, 

Sebastião de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 552-64.2016.811.0052 – Código 39435

Vistos, em correição.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da certidão de fls. 

60, no prazo de 10 (dez) dias, ou seja, indicando novos endereços dos 

requeridos que não foram citados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38343 Nr: 36-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Pereira Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ...- Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO 

como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 

22398/0, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. DESTACO que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47022 Nr: 2464-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Roseni Alves dos Santos, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geybson Martins Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46985 Nr: 2440-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Samia dos Santos Gervazio, Kauã Antônio Santos de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Lima Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 1501-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE DE JESUS OLIVEIRA ME, Ronnie de 

Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48627 Nr: 2687-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlinda Pereira de Araujo Porangaba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Hoshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida : Vistos EM CORREIÇÃO,

 1. Diante da ausência injustificada no presente ato, o que implica na 

ausência impulso processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

2. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

contudo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

caso demonstrada a alteração na situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

3. P.R.I.C.

4. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41140 Nr: 1456-84.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Rodrigues LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, tendo em vista a devolução da correspondência de ref. 33.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 388-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalbem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 388-31.2018.811.0052 (Código: 50260)

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifica-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há comprovação documental quanto à 

residência da parte autora.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 737-73.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leone Dutra de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Diante da impossibilidade de se utilizar a mídia gravada anteriormente 

(20/01/2016), DEFIRO "in totum" a cota Ministerial de fl. 119, pelo que 

DESIGNO nova audiência de instrução e julgamento para o dia 22 DE 

MARÇCO DE 2018, ÀS 17H00MIN, momento em que se realizará, 

novamente, a oitiva da testemunha Jéslei Gabriel Braga Nogueira e o 

interrogatório do réu Leone Dutra de Assis.

INTIMEN-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1120-80.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos sob o Código: 40555

Vistos em correição.

Processo em ordem.

De pronto, certifique-se acerca do Ofício Requisitório de Testemunha 

expedido à ref.42, bem como eventual transcurso de prazo.

No mais, diante da informação de que o acusado não tem condições 

financeiras para a constituição de patrono (ref.50), desde já, DETERMINO 

o fiel cumprimento da r. decisão de ref.33 no que concerne à nomeação 

de defensor dativo e demais feitos subsequentes.

Por fim, aguarde-se o feito em cartório até a realização da solenidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31830 Nr: 292-89.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves de Araújo, Weliton Inacio Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 

21.373/O

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses dos réus, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, 

sob pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, NOMEIO como Defensores Dativos o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A e o Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, 

OAB/MT n. 21373 para que atuem como advogados nesta ação 

representando, respectivamente os réus CARLOS e WELITON, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer. INTIME-SE o douto causídico para, em 

caso de aceitação do múnus, representar os interesses dos acusados.

 Ademais, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 113/127 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 Após tudo cumprido e certificado, voltem-me os autos CONCLUSOS para 

prolatação da sentença.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31661 Nr: 123-05.2013.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, SBVdS, SBVM, VVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado no item 10 da r. sentença fls. 25v, ou 

seja, “arquivem-se com as anotações e baixas ínsitas na CNGC”.

Cumpra-se.

Rio Branco-MT, 28 de fevereiro de 2018

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48448 Nr: 4597-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Enrique Lopes Mussato
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos n. 4597-06.2017.811.0011 (Código: 48448)

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ROBSON ENRIQUE LOPES 

MUSSATO, condenado, na Comarca de Mirassol D’Oeste, à pena de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas 

restritivas de direito, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do 

crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ciente da Guia de Execução Penal.

Tendo em vista que o reeducando, durante a instrução processual, foi 

assistido pela Defensoria Pública, e que esta encontra-se com os 

trabalhos suspensos na Comarca, INTIME-SE ROBSON ENRIQUE LOPES 

MUSSATO para informar se possui condições financeiras de constituir 

advogado, devendo a informação ser certificada pelo Senhor Oficial de 

Justiça.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente.

1- Certifique se a Guia de Execução Penal está de acordo com o artigo 

106 da Lei de Execução Penal.

2- Proceda-se o cálculo da pena, ausente eventual documento, desde já 

determino sua juntada.

3- Após, remeta os autos à Representante do Ministério Público, para 

ciência da guia, bem como para manifestação sobre o cálculo.

4- Intime-se a defesa.

5- Após, à conclusão.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 643-43.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdPdCdRBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita - OAB:, Benedita Ivone 

Adorno - OAB:6391/MT, Claúdio Palma Dias - OAB:MT-3523-A, 

Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044/MT

 Vistos em correição.

Considerando o pedido de fls. 1202/1203, CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor 

Judiciário acerca da intercorrência ao alegado resgistro rasurado.

No mais, CUMPRAM-SE as determinações de fls. 1201/1201.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41531 Nr: 1706-20.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 1706-20.2016.811.0052 – Código: 41531

Vistos em correição.

Em detida análise, verifica-se à Ref. 15, que o acusado foi devidamente 

citada, momento em que exarou não ter condições financeiras suficientes 

para contratar um advogado, motivo pelo qual deseja ver-se amparada por 

um Defensor Dativo.

Assim sendo, NOMEIO o Dr. MARCELO BARROSO VIARO – OAB/MT 

13.290-A, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor da ré hipossuficiente, devendo a secretaria remeter os autos para a 

resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 37/39 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40804 Nr: 1261-02.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Jacinto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Autos: 1261-02.2016.811.0052 – Código: 40804

Vistos em correição.

Em detida análise, verifica-se à Ref. 18, que a acusada foi devidamente 

citada, momento em que exarou não ter condições financeiras suficientes 

para contratar um advogado, motivo pelo qual deseja ver-se amparada por 

um Defensor Dativo.

Assim sendo, NOMEIO o Dr. MARCELO BARROSO VIARO – OAB/MT 

13.290-A, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor da ré hipossuficiente, devendo a secretaria remeter os autos para a 

resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, assevero que o presente feito possui armas/munições 

apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 
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for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 30/35 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36707 Nr: 649-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11293 Nr: 614-51.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino Gomes, Vanderlúcio Rodrigues da 

Silva, Osvaldo Kenhiti Kasicawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Antunes Brandão Neto 

- OAB:9490/MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 614-51.2009.811.0052 – Código 11293.

Vistos em correição.

Em razão das tentativas infrutíferas em interrogar o acusado, defiro “in 

totum” a cota Ministerial de fls. 431/434, pelo que DECRETO A REVELIA do 

réu VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento do artigo 367 

do Código de Processo Penal.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública 

estava patrocinando os interesses da réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, NOMEIO como Defensor Dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado, manifestando-se a 

respeito das certidões de fls. 324, 375v, 377, 378v e 390.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11575 Nr: 866-54.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Mamedes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 866-54.2009.811.0052 – Código 11575.

Vistos em correição.

Em razão das tentativas infrutíferas em interrogar o acusado, defiro “in 

totum” a cota Ministerial de fls. 805/807, pelo que DECRETO A REVELIA do 

réu ÉDER MAMEDES TEIXEIRA, com fundamento do artigo 367 do Código 

de Processo Penal.

 Ademais, compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública 

estava patrocinando os interesses da réu, porém, no dia 01.09.2017, 

houve SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, NOMEIO como Defensor Dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado, manifestando-se a 

respeito da manifestação defensiva de fls. 729/730 e requerer diligências 

que entender pertinente ao caso.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Por fim, em atenção ao pleito de fls. 807, pelo trabalho prestado nestes 

autos pelo Dr. Silvio José Columbano Monez, defensor dativo nomeado em 

04/05/2015, em consonância a tabela vigente da OAB/MT (fev. 2018), 

ABITRO honorários advocatícios no importe de 02 URH – R$ 1.793,01 (mil 

setecentos e noventa e três reais), com expedição imediata de certidão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50286 Nr: 401-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorete Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:21786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 401-30.2018.811.0052 – (Código: 50286)

Vistos em correição.

Cuida-se de “AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL” proposta por MARIA GORETE 

BISPO, devidamente qualificada nos autos.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 04/15.

Vieram-me os autos conclusos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

caso inverídica a afirmação de hipossuficiência.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer:

1) Se há outros irmãos do "de cujus";

2) Se os pais do “de cujus” ainda são vivos ou se já faleceram, e, neste 

caso, comprovar a alegação por meio da juntada das certidões de óbito.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que informe o saldo da conta 

de FGTS vinculada em nome do "de cujus".

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45508 Nr: 1673-93.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49236 Nr: 3531-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Zanette Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45839 Nr: 1800-31.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magaci Silva Vieira, Guilherme da Silva, Yasmin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

18/04/2018 às 14:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10805 Nr: 237-80.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Herrero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Vistos em correição.

Em razão das tentativas infrutíferas em interrogar o acusado, defiro “in 

totum” a cota Ministerial de fls. 292/293, pelo que DECRETO A REVELIA do 

réu LEANDRO HERRERO, com fundamento do artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

 Ademais, com fulcro no art. 402 do CPP, DETERMINO a intimação da 

Defesa para se manifestar, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre 

derradeiras diligências, caso vislumbre necessidade.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44388 Nr: 1037-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1037-30.2017.811.0052 (Código: 44388)

 Vistos.

Ante o teor do certificado à ref. 37, verifico que o expediente do núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo com 

a Portaria n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à 

Secretaria de Vara desta comarca e informe acerca de sua possibilidade 

ou não de constituir um advogado para o prosseguimento da demanda, 

bem como que apresente a memória de cálculo, devidamente atualizada, 

nos termos de decisão de ref. 42.

Acaso permaneça hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e sessenta 

reais e dez centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser 

ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33737 Nr: 644-13.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WRNM, JdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378

 Vistos em correição.

Primeiramente, desentranhe-se a manifestação ministerial constante nas 

fls. 66/68, uma vez que não se refere ao presente processo.

Considerando que o Requerido fora citado por edital (fls. 65), e decorrido 

o prazo para contestar a presente ação, DETERMINO:

1) VISTA dos autos ao DEFENSOR DATIVO nomeado à fl. 64, paga pugnar 

o que entender de direito;

2) Em seguida, ao MINISTÉRIO PÚBLICO;

3) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 783-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos em correição,

Considerando a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, querendo, manifeste-se acerca da impugnação 

apresentada, com fundamento no artigo 10 do CPC.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11485 Nr: 782-53.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Luiz Dias
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Danilo Pires Atala - OAB:6062/MT, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos em correição,

Considerando a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, querendo, manifeste-se acerca da impugnação 

apresentada, com fundamento no artigo 10 do CPC.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 777-31.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ladislau Garcia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos em correição,

Considerando a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, querendo, manifeste-se acerca da impugnação 

apresentada, com fundamento no artigo 10 do CPC.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-40.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 854-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanioa dos santos - 

OAB:11332

 Certifico que deisgno a audiência de conciliação para o dia 17/04/2018, às 

16:30 horas, onde intimo as partes.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67749 Nr: 1502-75.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls. 44-49), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67749 Nr: 1502-75.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls. 44-49), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67749 Nr: 1502-75.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls. 44-49), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67749 Nr: 1502-75.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (fls. 44-49), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 231-31.2013.811.0053

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique S. Vigo - 

OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 231-31.2013.811.0053

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique S. Vigo - 

OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 231-31.2013.811.0053

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique S. Vigo - 

OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7614 Nr: 1046-09.2005.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO BISPO BARBOSA, LUZIA DE ALMEIDA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMÍNIA LAURINDA DE MAGALHÃES, Espólio 

de ALVINO LOURENÇO PINTO, ISIDIA LAURINDA DE SOUZA PEREIRA, 

Espólio de SÍRIA LAURINDA PEREIRA, ANA LAURINDA DE MAGALHÃES, 

ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA, JOSÉ LAURINDO DO NASCIMENTO, 

TEODORO DO NASCIMENTO, JOAQUIM LAURINDO DO NASCIMENTO, 

ALBERTINO LAURINDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Paulino Vilela Carvalho 

- OAB:14.675/MT, Paulo Custódio de Carvalho - OAB:9508

 Vistos etc.Cuida-se de demanda aforada por Honório Bispo Barbosa e 

Luzia de Almeida Barbosa, pelos motivos expostos na exordial.Instada à 

providência processual (fls.129/130), a parte Requerente insistiu em 

permanecer inerte durante longo hiato (10 meses).Vieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO E DECIDO.Extrai-se dos autos o desinteresse da 

parte autora na continuidade do feito, haja vista que o processo tramita 

desde 2005, com frequentes impulsionamentos por parte deste Juízo. 

Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não 

há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.No mais, é cediço 

que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, secundário, 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto.Diante da 

inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.Com efeito, passado 

longo hiato, a parte Requerente, intimada, não cumpriu com a determinação 

judicial, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 

prosseguir com esta demanda.Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, 

Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 

25/02/2014, Data da publicação no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente”.DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7614 Nr: 1046-09.2005.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO BISPO BARBOSA, LUZIA DE ALMEIDA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMÍNIA LAURINDA DE MAGALHÃES, Espólio 

de ALVINO LOURENÇO PINTO, ISIDIA LAURINDA DE SOUZA PEREIRA, 

Espólio de SÍRIA LAURINDA PEREIRA, ANA LAURINDA DE MAGALHÃES, 

ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA, JOSÉ LAURINDO DO NASCIMENTO, 

TEODORO DO NASCIMENTO, JOAQUIM LAURINDO DO NASCIMENTO, 

ALBERTINO LAURINDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Paulino Vilela Carvalho 

- OAB:14.675/MT, Paulo Custódio de Carvalho - OAB:9508

 Vistos etc.Cuida-se de demanda aforada por Honório Bispo Barbosa e 

Luzia de Almeida Barbosa, pelos motivos expostos na exordial.Instada à 

providência processual (fls.129/130), a parte Requerente insistiu em 

permanecer inerte durante longo hiato (10 meses).Vieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO E DECIDO.Extrai-se dos autos o desinteresse da 

parte autora na continuidade do feito, haja vista que o processo tramita 

desde 2005, com frequentes impulsionamentos por parte deste Juízo. 

Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não 

há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.No mais, é cediço 

que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, secundário, 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto.Diante da 

inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.Com efeito, passado 

longo hiato, a parte Requerente, intimada, não cumpriu com a determinação 

judicial, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 
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prosseguir com esta demanda.Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, 

Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 

25/02/2014, Data da publicação no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente”.DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7614 Nr: 1046-09.2005.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO BISPO BARBOSA, LUZIA DE ALMEIDA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMÍNIA LAURINDA DE MAGALHÃES, Espólio 

de ALVINO LOURENÇO PINTO, ISIDIA LAURINDA DE SOUZA PEREIRA, 

Espólio de SÍRIA LAURINDA PEREIRA, ANA LAURINDA DE MAGALHÃES, 

ANTONIO NASCIMENTO DA COSTA, JOSÉ LAURINDO DO NASCIMENTO, 

TEODORO DO NASCIMENTO, JOAQUIM LAURINDO DO NASCIMENTO, 

ALBERTINO LAURINDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Paulino Vilela Carvalho 

- OAB:14.675/MT, Paulo Custódio de Carvalho - OAB:9508

 Vistos etc.Cuida-se de demanda aforada por Honório Bispo Barbosa e 

Luzia de Almeida Barbosa, pelos motivos expostos na exordial.Instada à 

providência processual (fls.129/130), a parte Requerente insistiu em 

permanecer inerte durante longo hiato (10 meses).Vieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO E DECIDO.Extrai-se dos autos o desinteresse da 

parte autora na continuidade do feito, haja vista que o processo tramita 

desde 2005, com frequentes impulsionamentos por parte deste Juízo. 

Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não 

há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.No mais, é cediço 

que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, secundário, 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto.Diante da 

inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.Com efeito, passado 

longo hiato, a parte Requerente, intimada, não cumpriu com a determinação 

judicial, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 

prosseguir com esta demanda.Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, 

Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 

25/02/2014, Data da publicação no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente”.DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários advocatícios.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1368-48.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARMO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Desentranhem-se a peça as fls. 42/44, pois não pertencem a estes 

autos.

2. Na sequência, intime-se a parte autora a dar prosseguimento no feito, 

no prazo do 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1368-48.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARMO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Desentranhem-se a peça as fls. 42/44, pois não pertencem a estes 

autos.

2. Na sequência, intime-se a parte autora a dar prosseguimento no feito, 

no prazo do 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1368-48.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARMO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Desentranhem-se a peça as fls. 42/44, pois não pertencem a estes 

autos.

2. Na sequência, intime-se a parte autora a dar prosseguimento no feito, 

no prazo do 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 1368-48.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARMO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Desentranhem-se a peça as fls. 42/44, pois não pertencem a estes 

autos.

2. Na sequência, intime-se a parte autora a dar prosseguimento no feito, 

no prazo do 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Egmar Divino de Paula em face 

de Banco Itaú-Unibanco S/A para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 43.402,15 (quarenta e três mil, quatrocentos e 

dois reais e quinze centavos).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Pela 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, bem 

assim com os honorários advocatícios de seus respectivos 

Advogados.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Egmar Divino de Paula em face 

de Banco Itaú-Unibanco S/A para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 43.402,15 (quarenta e três mil, quatrocentos e 

dois reais e quinze centavos).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Pela 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, bem 

assim com os honorários advocatícios de seus respectivos 

Advogados.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Egmar Divino de Paula em face 

de Banco Itaú-Unibanco S/A para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 43.402,15 (quarenta e três mil, quatrocentos e 

dois reais e quinze centavos).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Pela 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, bem 

assim com os honorários advocatícios de seus respectivos 

Advogados.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Egmar Divino de Paula em face 

de Banco Itaú-Unibanco S/A para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 43.402,15 (quarenta e três mil, quatrocentos e 

dois reais e quinze centavos).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Pela 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, bem 

assim com os honorários advocatícios de seus respectivos 

Advogados.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 52-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 52-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 52-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62804 Nr: 52-97.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 53-82.2013.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Intime-se o(a) douto(a) Advogado(a) Dativo(a) nomeado nos autos para 

ciência e/ou manifestação.

Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o Requerido 

contestar a ação (art. 335, I, CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o Requerido 

contestar a ação (art. 335, I, CPC).
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o Requerido 

contestar a ação (art. 335, I, CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 2194-35.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para o Requerido 

contestar a ação (art. 335, I, CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58917 Nr: 1165-23.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A/MT, José Luiz de Aguiar Bojikian - OAB:4605/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617, Tarcisio 

Cardoso Tonha Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Baleroni - 

OAB:882/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58917 Nr: 1165-23.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A/MT, José Luiz de Aguiar Bojikian - OAB:4605/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617, Tarcisio 

Cardoso Tonha Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Baleroni - 

OAB:882/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58917 Nr: 1165-23.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A/MT, José Luiz de Aguiar Bojikian - OAB:4605/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617, Tarcisio 

Cardoso Tonha Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Baleroni - 

OAB:882/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58917 Nr: 1165-23.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A/MT, José Luiz de Aguiar Bojikian - OAB:4605/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617, Tarcisio 

Cardoso Tonha Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Baleroni - 

OAB:882/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 605-57.2007.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, HÉLIO 

FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE MAGALHÃES ou 
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Espólio de Antonio Marcos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Orlando 

Campos Baleroni - OAB:4849, Rubens Azevedo da Silva - 

OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 605-57.2007.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, HÉLIO 

FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE MAGALHÃES ou 

Espólio de Antonio Marcos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Orlando 

Campos Baleroni - OAB:4849, Rubens Azevedo da Silva - 

OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 605-57.2007.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, HÉLIO 

FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE MAGALHÃES ou 

Espólio de Antonio Marcos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Orlando 

Campos Baleroni - OAB:4849, Rubens Azevedo da Silva - 

OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 605-57.2007.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PRATES DE AZEVEDO, HÉLIO 

FLOQUET DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE MAGALHÃES ou 

Espólio de Antonio Marcos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Orlando 

Campos Baleroni - OAB:4849, Rubens Azevedo da Silva - 

OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/04/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 15-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 71269 Nr: 215-09.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 (Tel: 99983-2424) como 

Defensora Dativa da parte requerida FLAVIA CRISTIANE DE PINHO, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37117 Nr: 403-75.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Intime-se a parte Autora/Impugnado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, manifeste-se acerca da impugnação à Execução de fls. 96-98.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 640-07.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Larissa Martins Hauschildt, OAB/MT 21.865 - Fone: 98114.1037 como 

Defensora Dativa da parte requerente ROGERIO PEREIRA LIMA, para atuar 

neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45929 Nr: 75-14.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Santos Damaceno - 

OAB:12.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o(a) Apelado(a) para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de fls. 55-63.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 

E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69230 Nr: 918-71.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILZO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 DISPOSITIVO.

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Autora em 

face do INSS, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO, com resolução do 

mérito, o presente processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ou honorários pois que concedo a benesse da justiça gratuita.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

O autor sai devidamente intimado.

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 33992 Nr: 1048-37.2009.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE SOUZA, E. C. de S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDEMAR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Bergamini Chioratto 

- OAB:6798, Elaine Freire Alves - OAB:12952, Roberto Cavalcanti 

Batista - OAB:5868/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o Inventariante para manifestar-se sobre a petição de fls. 

162-164, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6307 Nr: 901-84.2004.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CASSIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pedro dos Reis - 

OAB:1.641 - MT, Benedito Márcio Pinheirinho Pinheiro - OAB:3.705

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se de ação possessória movida pela parte autora em face da 

requerida, qual foi julgada procedente.

 A requerida ingressou com a ação de embargos de terceiro.

Designada esta solenidade, as partes realizaram acordo consensual.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes em TODOS os seus termos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Fica a autora Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representação LTDA 

autorizada a imediata reintegração dos demais lotes que não estão 

murados. Esta decisão servirá como mandado judicial.

Saem os presentes intimados.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64919 Nr: 450-44.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CULCA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Miguel da Costa Neto - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

Intime-se o(a) Apelado(a) para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de fls. 91-104.

Após, não havendo apelação adesiva, determino a remessa dos autos ao 
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E. TJMT, para o julgamento do recurso interposto, independentemente de 

juízo de admissibilidade, conforme dispõe o art. 1.010, §3º do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 887-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Larissa Martins Hauschildt, OAB/MT 21.865 - Fone: 98114.1037 como 

Defensora Dativa da parte requerida LUZIA DA SILVA MOURA 65 

99695.6963, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 887-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 Intimação da advogada dativa LARISSA MARTINS HAUSCHILDT(OAB/MT 

21865) da audiência designada para o dia 16.03.2018, às 10:00horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 1329-56.2010.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO CORREA, MIRACY 

EVANGELISTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Norival de Souza - OAB:4818

 Vistos etc.

Intime-se o requerente (DJE), ante o transcurso do prazo de suspensão, 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66649 Nr: 778-71.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DA SILVA GALIO, CLARICE PEDROSO DA 

SILVA BOTELHO, LÚCIA TEIXEIRA, LUCINETH RODRIGUES TAQUES, 

MARIA DO BONDESPACHO SILVA, MARIA JOSÉ TEIXEIRA RIBEIRO, 

ODETE PEREIRA DA SILVA, NIVA TEIXEIRA RODRIGUES, SUELY PINHEIRO 

DA SILVA SOUZA, MARIA SANTANA SILVA PRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls.383: DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67193 Nr: 949-28.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LEITE OLIVEIRA, KEILA 

AUXILIADORA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315, Rosana de Barros Bezerra Pinheiro Espósito 

- OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para juntar aos autos, no prazo de 05 

dias, cópia do acordo celebrado entre as partes, onde conste o valor e a 

forma de pagamento descrita na manifestação de fls. 89-90, bem como, no 

mesmo prazo, indique a norma que autoriza a celebração de acordo por 

parte do ente público em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5118 Nr: 829-34.2003.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Potrich - 

OAB:8288-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Diante do pedido de fls. 469-472, cadastre-se o feito como cumprimento 

de sentença.

Após, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83708 Nr: 2096-50.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DESIGNO audiência para o dia 11 de abril de 2018, às 15h30min.

Intime-se a testemunha a ser inquirida nesta comarca.

Proceda-se o cadastro dos advogados das partes no sistema apolo, e, 

posteriormente, intime-os da solenidade designada.
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Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 5 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-61.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 5 de março de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Visto e bem examinado.

Ciente do acórdão proferido por Desembargadores do TJMT.

Digam as partes em prosseguimento.

Em caso de abandono, intime nos termos do NCPC, art. 485, III, § 1º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 1555-64.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO 

NASCENTE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO tal pedido pleiteado, vez que a produção de prova testemunhal e 

o depoimento pessoal do autor têm a finalidade de comprovação dos fatos 

alegados. Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min, para tomada de depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, que deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação 

desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do NCPC, sob 

pena de preclusão. Para fins de depoimento pessoal, intimem-se as 

partes, pessoalmente, advertindo-as nos termos do artigo 385, § 1º, do 

CPC. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. Da 

Prova Pericial Ademais, consigno que a decisão de ref. 36, não condiz 

com os autos e, desta forma, revogo o andamento de ref. 36 e 37, que 

corresponde à referida decisão e a designação de audiência daquele 

feito. No mais, mantenho a liminar deferida nos autos, pelas razões de fato 

e de direito nela apresentada, até o julgamento definitivo do mérito da 

demanda. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54502 Nr: 2259-14.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA HELENA RICCI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 Autos nº. 2259-14.2013.811.0039.

Código nº. 54502.

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do 

Código de Processo Civil.

 Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, que 

este tem um prazo de 30 (trinta) dias para que seja fornecida a realização 

na rede privada do procedimento cirúrgico vindicado, sob pena de 

sequestro da verba pública nos termos do artigo 536,§1º, Código de 

Processo Civil cujos valores serão revertidos em favor da assistida com a 

ressalva de posterior prestação de contas por esta, sem prejuízo de 

posterior responsabilização por crime de desobediência por parte 

daqueles que não cumprem as decisões judiciais exaradas nos presentes 

autos [art. 536, §3º, Código de Processo Civil].

 Decorrido o prazo supra, sem comprovação acerca do cumprimento 

voluntário da obrigação, remetam-se os autos à parte requerente para o 

fim de que sejam apresentados os dados bancários necessários para 

sequestro de valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65142 Nr: 1978-87.2015.811.0039

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 
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OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O

 AUTOS nº 1978-87.2015.811.0039

CÓDIGO nº 65142

Vistos.

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, 

que os procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir.

Desta forma, diante do termo de acordo apresentado, a homologação é 

medida de rigor.

Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada entre as partes, 

julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações 

de praxe.

Intimem-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80735 Nr: 2722-14.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 2722-14.2017.811.0039

CÓDIGO nº 80735

Vistos.

 Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes.

No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, 

que os procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir.

Desta forma, diante do termo de acordo apresentado, a homologação é 

medida de rigor.

Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada entre as partes, 

julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as anotações 

de praxe.

Intimem-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 957-76.2015.811.0039

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE SENA BARBOSA, GIRLAINE OLIVEIRA 

DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, LUIZ 

PEREIRA PARDIN - OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 957-76.2015.811.0039

CÓDIGO 62246

Vistos.

 Trata-se de Suprimento Judicial de Idade para Casamento proposta pelo 

Fábio de Sene Barbosa e Girlaine Oliveira Delmondes.

A presente ação busca suprimento judicial de consentimento para que os 

requerentes possam contrair matrimônio, sendo a requerente menor 

púbere e seus pais/representantes mantém injusta oposição à relação dos 

solicitantes.

Ocorre que de acordo com a manifestação da Defensoria Pública, à ref. 

73, a menor Girlaine Oliveira Delmondes, atingiu a maioridade em 

20/10/2017, conforme documentos anexados, não havendo mais o que se 

discutir nesses autos, pela perda do objeto da presente ação.

 Diante do exposto, tendo em vista a carência da ação pela perda do seu 

objeto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na Distribuição.

 Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 10-85.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500

 Autos nº. 10-85.2016.811.0039

 Código 66505

Vistos.

Tendo em vista o não comparecimento do conciliador na data 

anteriormente designada, DEFIRO conforme requerido pelo Ministério 

Público, DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o dia 30 de 

abril de 2018, às 12h30min.

Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para a profícua 

realização do ato.

Notifiquem-se o Conciliador.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83731 Nr: 4332-17.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA, JOEL OBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4332-17.2017.811.0039.

Código nº. 83731.

Vistos.

Conforme certidão em referência nº. 08, redsigno audiência de justificação 

para o dia 16 de abril de 2018, às 14h30min.

Cite-se o requerido acerca do conteúdo da petição inicial, assim como 
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para que, caso queira, compareça a solenidade agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56168 Nr: 1086-18.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIL GOMES GARCEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1086-18.2014.811.0039

CÓDIGO 56168

Vistos.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 275-87.2016.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Autos nº. 275-87.2016.811.0039.

Código nº. 67309.

Vistos.

Conforme termo de audiência de conciliação em referência nº. 70, que 

restou inexitosa, intime-se a parte ré para responder a ação no prazo legal 

(art. 335, I, do Código de Processo Civil).

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64657 Nr: 1803-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSINEI BIAZOTO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 AUTOS N. 1803-93.2015.811.0039

CÓDIGO 64657

Vistos.

Tendo em vista as considerações apresentadas pelo Ministério Público 

(ref. 178), no qual sustenta a ausência de cabimento legal para a 

interposição do recurso pela Douta Defesa, chamo o feito à ordem para 

revogar e tornar sem efeito a decisão de ref. 174, que recebeu o recurso 

de apelação interposto pelo réu, em virtude de sua inadmissibilidade legal 

na fase processual que o presente feito ora se enquadra.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80927 Nr: 2834-80.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2834-80.2017.811.0039.

Código nº. 80927.

Vistos.

Conforme certidão em referência nº. 16, intime-se a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67506 Nr: 338-15.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 338-15.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67506.

Vistos.

 Cumpra-se o proferido em termo de audiência de conciliação (Ref. nº. 82), 

após, juntada o mandado da carta precatória expedida, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu representante legal para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75493 Nr: 230-49.2017.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMOES DOS SANTOS - 

OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 230-49.2017.811.0039.

Código nº. 75493.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83202 Nr: 4041-17.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE ZOCAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 Autos nº. 4041-17.2017.811.0039.

Código nº. 83202.

Vistos.

Considerando que existem valores vinculados nos autos (Ref. nº. 12) e 

em atenção ao pleito de referência nº. 30, expeça-se alvará na forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado 

constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

recebimento da quantia devida.

 Após, intime-se a prte requerida para manifestar-se sobre o pleito retro, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Autos nº. 3622-31.2016.811.0039.

Código nº. 75017.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerida, para que manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, quanto a juntada do pleito em 

referência nº. 43, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 1605-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1605-85.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78656.

Vistos.

 Defiro o pleito retro, quanto aos alimentos e sua quitação pelo requerido, 

determino que estes tramitem em autos apartados, conforme dispõe o 

artigo 531, §1º do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, compareça na Defensoria Pública desta urbe para informar se o 

executado adimpliu os débitos em atraso.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72011 Nr: 2159-54.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO FERREIRA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S. A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº. 2159-54.2016.811.0039.

Código nº. 72011.

Vistos.

Defiro o petitório retro de referência nº. 50, e, DETERMINO que seja 

procedida citação do requerido, via carta precatória no endereço 

constante da peça vestibular.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Certifico e dou fé, que nesta data compareceu perante esta Escrivania de 

Vara Única o requerido, o qual apresentou o comprovante de pagamento 

da complementação do valor para a purgação de mora, solicitando assim a 

imediata restituição do veículo apreendido. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 1097-13.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IVANI DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, Paulo Alexandre Alba Colucci - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 1097-13.2015.811.0039.

Código nº. 62734.

Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público (Ref. nº. 178).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 1012 de 1041



Intime-se o município para que forneça o medicamento pleiteado, no prazo 

de 72h (setenta e duas horas), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Após, voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61779 Nr: 831-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR CIPRIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 831-26.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 61779.

Vistos.

 Inicialmente, recebo os embargos, para discussão, e em obediência ao 

artigo 914, § 1º do Código de Processo Civil, apense por dependência a 

este feito.

Após, intime-se o exequente, doravante embargado, para impugnar os 

embargos do devedor apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme estabelecido no artigo 920, inciso I do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83820 Nr: 4374-66.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDA DIAS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4374-66.2017.811.0039.Código nº. 83820.Vistos.Consigo que, 

a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.Ressalte que, 

comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar o réu, 

tendo as possibilidades de localização pelas partes se esgotado e, nos 

moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, 

poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação 

excepcional. No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter 

envidado esforços no sentido de obter informações sobre o óbita da 

execeutada, tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido de Ref. 29.Assim, intime-se o exequente para 

dar o devido impulsionamento no feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, III do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74478 Nr: 3392-86.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, MÉRCIA VILMA DO 

CARMO - OAB:MT 8873

 AUTOS Nº 3392-86.2016.811.0039.CÓDIGO Nº. 74478.Vistos.É o 

relatório.Fundamento e decido.Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias 

instruções.Assim, fixo os alimentos definitivos em favor da menor no 

importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), equivalente a 39,8% 

(trinta e nove vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, e as visitas 

conforme estabelecidas anteriormente.No entanto, DETERMINO o 

acompanhamento temporário da menor pela equipe interdisciplinar deste 

Juízo, conforme sugerido no relatório, para o fim de promover orientações, 

mediações e suportes necessários ao ajustamento das relações.Por fim, 

designo audiência de conciliação para a data mais próxima da pauta, qual 

seja, para o dia 30 de abril de 2018, as 16:00 horas, devendo as partes 

serem intimadas com 20 (vinte) dias de antecedência.Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

01 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67939 Nr: 503-62.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 503-62.2016.811.0039.

Código nº. 67939.

Vistos.

Conforme certidão em referência nº. 97, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu representante legal, para que manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 2208-32.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMA, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2208-32.2015.811.0039.

Código nº. 65755.

Vistos.

Conforme certidão em referência nº. 12, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu representante legal, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1395-05.2015.811.0039.CÓDIGO Nº. 63588.Vistos.Consigo 

que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.Ressalte que, 

comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar o réu, 

tendo as possibilidades de localização pelas partes se esgotado e, nos 

moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, 

poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação 

excepcional. No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter 

envidado esforços no sentido de localizar o endereço do requerido, 

tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de fls. 72.Assim, intime-se o exequente para dar o 

devido impulsionamento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, III do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 1815-73.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA., RESIEL JOSÉ DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 Autos nº. 1815-73.2016.811.0039.

Código nº. 71322.

Vistos.

Diante da Decisão monocrática juntada aos autos, em referência nº. 73/74, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se requerendo o que 

entender direito, com prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24725 Nr: 344-95.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER MOREIRA DOS SANTOS, WARRISON 

FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 Autos nº. 344-95.2011.811.0039.

Código nº. 24725

Vistos.

Em atenção à certidão constante à fl. 550, proceda o Senhor Gestor 

Judiciário de acordo com o Provimento 80/2014-CGJ.

Após, arquivem-se os autos com as baixas a anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 1º de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Autos nº. 3622-31.2016.811.0039.

Código nº. 75017.

Vistos.

Conforme certidão em referência nº. 50, intime-se a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 899-54.2007.811.0039

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APARECIDO ZANQUETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 899-54.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 15180.

Vistos.

 Em detida análise dos autos, constata-se em folhas nº. 138 que o 

exequente realizou acordo com o requerido e que não tinha mais interesse 

no veículo, entretanto, não carreou aos autos cópia do referido acordo.

Após, procedeu-se a intimação do requerido via edital para retirar o 

veículo descrito na exordial, que se encontra depositado no pátio do 

Fórum.

Neste viés, em cumprimento a decisão anteriormente exarada em folhas 

nº. 91/94 que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva as 

mãos do autor, o intime para retirar o bem móvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 883-27.2012.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DUARTE PRIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:MT 9.452-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482
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 AUTOS Nº 883-27.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51012.

Vistos.

 DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que propulsione o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam conclusos 

imediatamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 istos.

Conforme certidão em referência nº. 50, intime-se a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51659 Nr: 1556-20.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MACHADO DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO 

SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA - 

OAB:16050-O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

PROVIDENCIE TODOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA 

PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

– R.P.V, NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO CONFORME CONSTRA O 

PROVIMENTO 11/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54371 Nr: 2133-61.2013.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISC-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 AUTOS Nº 2133-61.2013.811.0039

CÓDIGO 54371

Vistos.

 Defiro o petitório de fls. 124, para prorrogar o prazo por mais 90 

(noventa) dias para quitação das dívidas municipais e apresentação da 

certidão negativa.

Após, proceda a inventariante com a juntada do referido plano de partilha.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85352 Nr: 313-31.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 313-31.2018.811.0039.

Código nº. 85352.

Vistos.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos com Antecipação de Tutela.

Considerando que o endereçamento é para a comarca de Mirassol 

d’Oeste/MT e o domicílio das requerentes é Cuvelândia/MT que 

corresponde a comarca de Mirassol d’Oeste/MT, autorizo a declinação da 

competência, pois este juízo não é competente para a presente ação.

Posto isso, declino a competência e, por conseguinte, determino a 

remessa do feito para Comarca de Mirassol d’Oeste-MT, o que faço com 

fulcro no artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 147, 

inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, procedendo-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73153 Nr: 2719-93.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2719-93.2016.811.0039.

Código nº. 73153.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53612 Nr: 1398-28.2013.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO FERNANDES, MARIA MILER FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RAMOS, FRANCISCO JOSÉ DA 

COSTA, VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYSE FERNANDA BOTELHO 

BARROS - OAB:19206

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de Julho de 

2018, a realizar-se às 16h00min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 

450 do Código de Processo Civil).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12068 Nr: 1467-41.2005.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE IZIDÓRIO PEREIRA GOUVÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº. 1467-41.2005.811.0039.

Código nº. 12068.

Vistos.

Conforme folhas nº. 216/226, chamo o feito a ordem e revogo despacho 

de folha nº. 321.

 Desta feita, intime-se a parte requerida para que indique o número de 

conta e agência para transferência do montante depositado nos presentes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55283 Nr: 398-56.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FLORES ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54243 Nr: 2010-63.2013.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A 

e 7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75326 Nr: 130-94.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOBRINHO & MUGARTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LERCO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAID HAMID CHARAF BDINE - 

OAB:MT-4421-A

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA com o objetivo de que seja realizada a 

alienação judicial de bem imóvel, a qual far-se-á em leilão judicial se não 

efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, sendo o de 

bem penhorado será realizado por leiloeiro público.

Isso posto, DETERMINO que certifique quais já estão cadastrados na 

Comarca e intime o credor/exequente para que indique - NCPC, art. 883.

Em sendo necessário, solicite a complementação dos documentos junto à 

origem.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 928-26.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. V. COLARINO & CIA. LTDA., LAERTE 

COLARINO, JOANA VIEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Vistos.

Certifique o Sr. Gestor Judicial se houve apresentação de contestação no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 1559-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique o Sr. Gestor Judicial se houve apresentação de contestação no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 3513-17.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique o Sr. Gestor Judicial se houve apresentação de contestação no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 1402-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE OLIVEIRA ESCORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1402-26.2017.811.0039

CÓDIGO 78219

Vistos em recesso.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte autora.

Cite-se a parte requerida para responder à presente demanda, querendo, 

no prazo legal, que será contado em quádruplo, na forma do art. 188 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, saliento que apesar da existência de Convênio firmado entre o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso/AGU, o presente feito é virtual, razão pela qual, 

resta prejudicada a citação via remessa postal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de dezembro de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77906 Nr: 1247-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE SOUZA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1247-23.2017.811.0039.

CÓDIGO 77906

Vistos em recesso.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte autora.

Cite-se a parte requerida para responder à presente demanda, querendo, 

no prazo legal, que será contado em quádruplo, na forma do art. 188 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, saliento que apesar da existência de Convênio firmado entre o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso/AGU, o presente feito é virtual, razão pela qual 

resta prejudicada a citação via remessa postal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de dezembro de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72457 Nr: 2404-65.2016.811.0039

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPDNJ, WFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 2404-65.2016.811.0039.

CÓDIGO 72457

Vistos.

Defiro os pedidos vertidos pelo Ministério Público em ref. 50.

 Solicite-se a devolução de carta precatória expedida à Comarca de 

Jataí-GO, em ref. 09.

Oficie-se à equipe técnica deste Juízo (Assistente Social e Psicóloga), 

para que procedam com a realização do estudo psicossocial do 

adolescente WESLEY FERREIRA MOTA.

Por fim, designo AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO para o dia 04 de abril de 

2018, às 17h 30min, nos termos do art. 186, §4º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, oportunidade na qual serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, bem como a vítima.

Intimem-se.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84247 Nr: 4567-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI DAS DORES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais (art. 300, do CPC). Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela 

é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o 

que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 

300, do CPC, não está provado de forma irrefutável, havendo necessidade 

de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os 

efeitos da tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o 

direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certo a tutela, na 

forma do “art. 296, do CPC, poderá ser apreciada e modificada a qualquer 

tempo. [...]” Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Defiro a prioridade na tramitação processual nos moldes do Art. 538, 

III, C.N.G.C.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 12 de janeiro de 2017.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2230-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO, JDF, WJMGR, AMGDO, CBDS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102116/3/2018 Página 1017 de 1041



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 De início, defiro conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que 

designo o dia 15 de março de 2018, às 13h30min, para a inquirição da 

testemunha Maria da Glória Santana. Ante a informação de que a 

testemunha, o Investigador de Polícia Civil, Vanderlei Nonato de Santana 

encontra-se lotado atualmente na Delegacia Regional de Cáceres/MT, 

determino a expedição de Carta Precatória àquela comarca, para que o 

juízo deprecado proceda à inquirição da referida testemunha, facultando 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para tal mister. Compulsando os 

autos, à luz do imperativo da exceção da prisão provisória, verifico que 

não mais se fazem presentes os requisitos de cautelaridade que estearam 

o decreto preventivo, notadamente o que visa assegurar a garantia da 

ordem pública e conveniência da instrução processual. Finalmente, não se 

pode olvidar que o direito a liberdade, ao lado do princípio da presunção de 

inocência, constituem regras imperativas de índole constitucional a serem 

observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo 

judicante. Dessa forma, se num primeiro momento a prisão mostrou-se 

necessária, inclusive para influir positivamente ou negativamente na 

necessidade da excepcional da medida preventiva, por ora, ausentes 

quaisquer requisitos, o direito a liberdade se impõe. dências. Cumpra-se. 

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Fábio 

de Jesus Quintiliano, digitei, sendo que os presentes assinam a ata. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82993 Nr: 3931-18.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON VIEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MARCELO BRSIL SALIBA - OAB:MT11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro conforme requerido em ref. 20.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75544 Nr: 257-32.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108911/SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Autos nº. 257-32.2017.811.0039.

Código nº. 75544.

Vistos.

Conforme pleito à referência nº. 38, proceda-se com a intimação pessoal 

da parte requerente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 2406-98.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2406-98.2017.811.0039.

Código nº. 80199.

Vistos.

Conforme a cota ministerial à referência nº. 34, proceda-se com a 

intimação pessoal da parte requerente, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 589-62.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVENUTO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A., BANCO FINASA BMC S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 589-62.2018.811.0098.

CÓDIGO Nº. 85941.

Vistos.

 Considerando que parte requerente não é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, bem como não solicitou e nem apresentou qualquer guia 

de recolhimento concernente à distribuição do feito, intime-se a parte 

autora para que efetue os pagamentos devidos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Certifique-se, após voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69408 Nr: 1013-75.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - 

OAB:MT 9715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1013-75.2016.811.0039.

Código nº. 69408.

Vistos.

Proceda-se com a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78146 Nr: 1368-51.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILSON DE SOUZA COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66159 Nr: 2348-66.2015.811.0039

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CÁSSIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 3983-14.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 1655-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDR, FDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19.747, FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 21240, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT, 

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO - OAB:OAB/MT 19.228, RITA 

FERNANDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:MT 21937/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDAS, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DAS CARTAS 

PRECATORIA JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 230-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA DA COSTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS AS FLS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82921 Nr: 3903-50.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA VALVERDE PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83042 Nr: 3957-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DE FREITAS PIASSALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21576 Nr: 1764-09.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLCIO DELBONE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Autos nº. 1764-09.2009.811.0039.

Código nº. 21576.

Vistos.

Considerando que existem valores vinculados nos autos e em atenção ao 

pleito de folha nº. 287, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 1071-20.2012.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON UEBER GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO AUTOR, PARA PROCEDER A 

RETIRADA DA CERTIDÃO DE U R H.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104304 Nr: 3784-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DA SILVA SANTOS, KAROLLINY 

SOUZA RAMOS DA SILVA, VANESSA CARVALHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido formulado pela defesa da acusada Karolliny pugnando 

pela realização do interrogatório das acusadas Karolliny e Vanessa nesta 

Comarca na audiência agendada para o dia 07/03/2018 às 16:00 horas.

Aportou também pedido formulado pela defesa da acusada Franciele 

pugnando pela redesignação da audiência, argumentando que o advogado 

de defesa estará em viagem entre os dias 05/03/2018 a 11/03/2018.

Pois bem.

Não merece acolhimento o pedido de redesignação da audiência, eis que 

tal medida implica em prejuízo à defesa das acusadas Vanessa e 

Karolliny, especialmente dessa última, visto que é a única acusada que se 

encontra segregada.

A justificativa apresentada pelo causídico da ré Franciele não é suficiente 

para o reagendamento da oralidade, sobretudo porque existe ré presa, o 

que exige maior celeridade no trâmite processual.

Consigno que a disposição contida no art. 453 do CPP passa pelo crivo do 

magistrado quanto à idoneidade da justificativa apresentada.

Quanto ao pedido feito pela defesa da acusada Karolliny, consigno que a 

finalidade da missiva encaminhada para a Comarca de Tangará da 

Serra/MT (ref. 23) é a intimação e escolta da acusada para essa Comarca 

a fim de proceder seu interrogatório aqui, tanto que foi expedido ofício 

solicitando a escolta, conforme ref. 24.

Igualmente será procedido o interrogatório da acusada Vanessa na 

mesma oportunidade.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido da defesa da acusada Franciele e 

mantenho a data aprazada para a audiência.

Intimem-se.

No mais, cumpram-se as determinações anteriores a fim de possibilitar a 

realização da audiência designada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90578 Nr: 902-71.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALCIR SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118.685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NTTO - OAB:12.363/SP, LEONARDO ANDRADE COELHO RODRIGUES - 

OAB:237.733, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor da causa, em consonância com o artigo 85 §2º do 

CPC.Transitada em julgado, certifique-se o necessário, após arquive-se 

com as baixas e anotações devidas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107922 Nr: 695-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CARLOS CORDEIRO EVERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105091 Nr: 4172-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:MT/9877-B

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência para inquirição de testemunha designada para o dia 22.03.2018 

às 13h15min, no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105145 Nr: 4192-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA 1° VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE PONTA GROSSA - PR, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO 

PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDROLEI LOURENÇO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GASSNER DENK - 

OAB:SC 30775

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 
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audiência de instrução e julgamento para a inquirição da testemunha 

designa para a data de 22.03.2018 às 13h00min, no Fórum desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107295 Nr: 358-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS/MS, 

CANDIDO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVYS FABIANO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BARAUNA 

RECALDE - OAB:10493 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GIANY GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:9123

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

designação de audiência para a data de 19.04.2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 773-66.2016.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 757-78.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICOT – COMERCIAL LTDA, NOBLE 

RESOURCES PTE LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO COELHO DE 

ALBUQUERQUE NETO - OAB:24915

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

redesignação de audiência de conciliação para o dia 04.04.2018 às 

13horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107560 Nr: 504-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE/MT, GONÇALO 

VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI 

DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:3079 A, MICHELLE ALVES DONEGÁ SILVEIRA - OAB:7467 0, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, THIAGO ALVES 

DONEGÁ - OAB:12.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para 19.04.2018 às 17h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 136-18.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 2484-09.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANCIR VIRGILIO DE PAULA, MARIA APARECIDA DE 

PAULA ESCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 958-70.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96249 Nr: 3225-49.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ALEXANDRA UBIALLI 

STANISZEWSKI - OAB:13401, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - 

OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93869 Nr: 2088-32.2016.811.0078

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Credor->Insolvência Civil->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES, JANE TERESINHA 

ERDTMANN, ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSÉ SCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo legal, impugnar a contestação oferecida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90729 Nr: 952-97.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMARA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cabe a parte exequente diligenciar no sentido de localizar veículos 

da parte executada e mostrar nos autos que foram esgotados todos os 

meios para localização.Por fim, INDEFIRO o pedido de pesquisa pelo 

sistema solicitado, eis que é medida extrema e só deve ser utilizada 

quando a parte exequente não lograr êxito para localização parte 

executada, o que não restou devidamente demonstrado nos 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104305 Nr: 3785-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDER DA VEIGA, GABRIEL SOUZA 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Pelo exposto e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para DESCLASSIFICAR a imputação do 

delito de tráfico de entorpecente, feita contra os acusados GEANDER DA 

VEIGA e GABRIEL SOUZA MELLO, para o crime de posse de entorpecente 

para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), bem como ABSOLVO os 

acusados pela imputação do crime de associação para o tráfico, nos 

termos do art. 386, VII, do CPP e, por fim, CONDENO os acusados pelos 

crimes de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e posse de droga para 

uso pessoal.(...)DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU 

GABRIEL SOUZA MELLOConsiderando a que os motivos que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva do acusado Gabriel não mais subsistem, 

bem como tendo em vista a penalidade aplicada, REVOGO a prisão 

cautelar decretada em desfavor de GABRIEL SOUZA MELLO.Expeça-se 

alvará de soltura em favor de GABRIEL SOUZA MELLO, devendo ele ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista serem pobres, na forma da lei. Transitada esta 

sentença em julgado, DETERMINO: (...) Cumpridas as determinações 

supra, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE 

os réus da presente sentença, bem como as defesas, devendo arguir 

todos quanto ao interesse em recorrer. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-43.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA SOUSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal, se assim desejar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-17.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-15.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN ANDREA ROTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para a data de 02.04.2018 às 13h40min na Sala 

do Juizado Especial neste Juízo.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28735 Nr: 1340-15.2017.811.0094

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Cícero Serra Lyrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos Advogados da 

Empresa Nativa Agronegócio LTDA, Dra. Noeli Alberti, OAB-MT nº 4061 e 

Dr. Rannier Felipe Camilo, OAB-MT nº 22.135-B, do inteiro teor da r. 

sentença prolatada nos autos às fls. 255/258, cujo teor da parte 

dispositiva transcrevo a seguir: "3. Disposito - “Ex positis”, com fulcro no 

art. 204, da Lei Federal 6.015/73, JULGO IMPROCEDENTE a DÚVIDA 

SUSCITADA, para fins de DETERMINAR o REGISTRO das Cédulas de 

Produto Rural descritas nos autos, devendo o suscitante atentar-se aos 

requisitos formais do título, de acordo com a lei de regência, além das 

normas previstas na CNGC – Foro Extrajudicial, para fins de efetivar o 

registro pretendido pelo suscitado. 4.Disposições Finais- Deixo de fixar 

condenação a título de custas processuais, na forma do art. 208, da Lei 

Federal 6.015/73. Publique-se. Intimem-se as partes interessadas. 

Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Oficial Registrador 

Suscitante. Com o decurso do prazo recursal, certifique-se e expeça-se o 

mandado em favor do suscitado, visando possibilitar o registro (art. 204, 

Lei n.º 6.015/73). Tabaporã/MT, 13 de novembro de 2017. Rafael Depra 

Panichella - Juiz Substituto e Diretor do Foro"

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21632 Nr: 1003-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Correios Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 
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precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23922 Nr: 485-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Cesar Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga Almeida - 

OAB:OAB/MT 13.701

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 156, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11397 Nr: 148-57.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borchardt & Cia Ltda - EPP, Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 251, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Diante do pagamento das custas consoante comprovante de fls. 255/256, 

defiro o pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29246 Nr: 1637-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Biazão Basso, João Biazon 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, 

entendo cabível facultar ao requerente a possibilidade de 

PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 ( 

seis) parcelas iguais e subsequentes;Para tanto, proceda-se com a 

elaboração do cálculo inerente ao valor perseguido nos autos, aferindo o 

valor da causa;Ultimadas estas providências, intime-se a parte autora para 

que, diligencie-se no sentido de dar início ao pagamento das parcelas, o 

que deverá ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.Após o pagamento da primeira parcela, 

voltem os conclusos para apreciação da inicial.Intime-se a parte 

exequente de que a inadimplência quanto as demais parcelas, será 

cancelada a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do requerente, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação.Intime-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 2013-08.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Maria de Figueiredo Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de BUSCA E APREENSÃO. Esclareço que, com base 

no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", quatro vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 60,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para as Comarcas de Sinop-MT e Juara-MT, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerido, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", (TRÊS VEZES) para emitir a guia no valor 

de R$ 45,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28154 Nr: 1044-90.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdASS, CMdS, AFdBJ, CFA, RCdA, EBSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 
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OLIVEIRA

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 13352, FABIULA 

LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:OAB-MT 20.572, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:OAB-MT 10031, Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, 

Henrique Cristóvão de Assis - OAB:MT/16738, LIGIA CASTRILLON 

MACHADO - OAB:OAB-MT 22.602-O

 Vistos, etc. Preliminarmente, homologo a desistência da oitiva da 

testemunha de defesa Ilso Pereira. Defiro a substituição da testemunha, 

considerando que não acarretará prejuízo às partes, bem como, ante a 

concordância do Ministério Público Estadual. Defiro a juntada das fotos, 

bem como defiro a juntada da cópia do Inquérito Policial 98/2017, 

considerando que nos próprios autos de Código 29206 já foi determinado 

o traslado das cópias. Transladem-se as cópias do processo de código 

30205. Inquirida todas as testemunhas presentes, bem como, procedido 

os interrogatórios do acusados, e, não havendo mais provas à serem 

produzidas nesta solenidade, aguarde-se a devolução das cartas 

precatórias encaminhadas para inquirição das demais testemunhas. Com a 

devolução das respectivas missivas devidamente cumpridas, abra-se 

vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa, 

iniciando pela defesa do acusado Bruno e Charles, após a defesa de 

Emerson, Cleiton e Rogério e, por fim, a defesa de Albertino. Saem os 

advogados de defesa intimados quanto a distribuição das cartas 

precatórias encaminhadas para inquirição das demais testemunhas, bem 

como da designação de audiência na Comarca de Porto dos Gaúchos-MT 

para o dia 05/03/2018 às 15:00 horas. Por fim, informe ao Juízo deprecado 

para que seja nomeado advogado dativo para o acompanhamento da 

audiência em favor dos acusados Bruno e Charles, considerando que 

estão sendo defendidos por advogado dativo no presente processo. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25193 Nr: 382-63.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25683 Nr: 709-08.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25192 Nr: 381-78.2016.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa de Paula Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5806 Nr: 8-67.2004.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto, Élcio Bordignon, Ednei 

Bordignon, Real Brasil Consultoria -PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves da 

Silva - OAB:19032 PR

 Impulsino o presente feito, para intimação das partes, através de seus 

procuradores, para manifestação acerca da petição e documentos de fls. 

905/919.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9573 Nr: 437-58.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tigrão Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1897 Nr: 126-09.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria da Silva, Antonio Sérgio da Silva, 

Rosa Maria Arnoni da Silva, Lourdes Mendes, José Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, Soraya 

Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

166/167, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

exequente não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 168/169:"Vistos (...) Em suma é o relato. Preliminarmente, 

intime-se pessoalmente o exequente para que dê o andamento e 

continuidade do feito no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo e 

requerendo as diligências específicas que entender de direito sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. Entrementes, 
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intime-se pessoalmente os executados Antonio Sérgio da Silva e Rosa 

Maria Armoni da Silva para que regularize sua representação processual 

no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de serem considerados revéis, 

conforme disposto no artigo 76, II, tendo em vista que o patrono renunciou 

o mandato em fl. 143. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26025 Nr: 950-79.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronei Alves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Considerando que não houve a realização de pericia médica, 

determino a realização de prova pericial, para constatar a incapacidade 

laborativa da autora e o grau, para tanto, nomeio como perito do juízo o Dr. 

Ubirajara Macedo do Lago Junior, CRM: 6694, podendo ser localizado no 

Hospital Municipal desta Comarca. Arbitro os honorários periciais no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) em conformidade com a Tabela V da 

Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, 

seja realizado o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa 

resolução. Os quesitos periciais já constam nos autos. Comunicada a 

data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a realização da 

perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, horário e local da 

perícia, para comparecimento. Com a juntada dos laudos, intimem-se as 

partes para que apresentem memoriais finais, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26215 Nr: 1085-91.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANCHEZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25737 Nr: 753-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao certificado às fls. 61/62, INTIME-SE a parte exequente para 

que, ciente do resultado, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24485 Nr: 838-47.2015.811.0094

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 De outra forma, caso haja apreensão de armas no r. processo, oficie-se 

à Delegacia para que junte o Laudo da Politec da referida arma e, após 

juntada, intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre eventual 

interesse em manutenção da r. arma. Caso não haja, encaminhe-se a 

respectiva arma para destruição, nos termos do art. 25 da Lei 

10.826/2003.Desde já oficiem-se ás companhias de telefonia (TIM, CLARO, 

OI, VIVO, NET, NEXTEL) para que informem possíveis endereços do 

acusado.Por fim, após um ano, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para fornecer eventual endereço, bem como requerer o que entender de 

direito. Após, conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 216-60.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais C/C Inexistência de 

Débito e Cancelamento de Protesto C/C Tutela de Urgência, proposta por 

Ana Paula Alves dos Reis, em desfavor de Apolinário Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.

Sustenta o requerente que adquiriu da empresa requerida, um imóvel, o 

qual deveria ser pago em parcelas.

Aduz que embora esteja adimplente a requerida levou o título a protesto.

A requerente pugnou pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

 É o relatório. Fundamento. Decido.

Denota-se dos autos que a requente não acostou documentos que 

comprovem a aquisição do imóvel, bem como, a adimplência do documento 

que foi levado a protesto.

 Assim sendo, considerando que a ação não veio instruída com os 

documentos necessários, determino à requerente que emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos cópia de eventual 

contrato de aquisição do imóvel referido na inicial ou documento 

correspondente, bem como, cópia e comprovante de pagamento do título 

levado a protesto, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis;

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 
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OAB:MT/12.090-A

 (...) DETERMINO a REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONTÁBIL nas contas 

prestadas nos autos, que deverão ser analisadas em conjunto com os 

extratos juntados pela requerida, em relação a movimentação bancária da 

conta da parte requerente, motivo pelo qual, NOMEIO a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA, que deverá ser intimada para apresentar 

proposta de honorários periciais, currículo com comprovação da 

especialização do respectivo perito, e contatos profissionais para fins de 

viabilizar as intimações, nos termos do art. 465, §2º, I, II e III, do 

CPC/15.Com o aporte, INTIMEM-SE as partes da proposta de honorários 

apresentada nos autos, concedendo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para manifestação, nos termos do art. 465, §3º, do CPC/15. Ultrapassado 

o referido prazo, não havendo insurgência quanto a proposta de 

honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDAM com o depósito do valor dos 

honorários periciais na porcentagem que lhes compete, eis que, devem 

ser rateadas as despesas da perícia determinada de ofício pelo juízo. Sem 

prejuízo das providências alhures, intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos e assistentes técnicos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme art. 465, §1º, III do CPC/15.Concedo o prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da instauração para apresentação de laudo 

pericial.Após a juntada da conclusão técnica nos autos, intimem-se as 

partes para no prazo sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a 

aludida prova. Por derradeiro, venham-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6121 Nr: 1138-58.2005.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renes Dantas da Silva, José Ilson Evaldt da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto, Agenor Casonatto, Waldemar 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:6315-A/MT, Elson Cristóvão Rocha - OAB:MT/17811, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:OAB/MT16.914, HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT, 

Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, Maria Edilânia 

Nogueira da Lima - OAB:16.354, Rafael Barion de Paula - 

OAB:MT/11.063-B

 PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO 

CPC/2015. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. De acordo com a 

norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos 

de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da 

decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, não se verifica a existência 

de quaisquer dessas deficiências, pois a decisão ora embargada foi 

devidamente fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de 

declaração é aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da 

contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo 

ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no 

AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017 – destaque acrescido)Com efeito, na esteira 

das alegações do embargante, não existe qualquer omissão que deva ser 

suprida, obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já 

ressaltado.3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RENES DANTAS DA SILVA 

e JOSÉ ILSON EVALDT DA SILVA às fls. 1.624/1.627, por não visualizar 

qualquer a obscuridade, contradição e omissão na sentença proferida nos 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26792 Nr: 273-15.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, GICELE BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:OAB/MT 16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555/A

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por PENIEL COM. DE COMBÚSTIVEL LTDA, 

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA e GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA, 

forte nas razões e fundamentos alhures consignados, resolvendo a lide 

com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.2.Disposições FinaisEm face da sucumbência, CONDENO o 

embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC.Preclusa a via recursal, certifique-se e não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, translade-se cópia da 

presente sentença ao feito principal, ficando desde já autorizado o 

arquivamento deste feito com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28328 Nr: 1132-31.2017.811.0094

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, na esteira da 

manifestação ministerial de fls. 29, com fundamento no artigo 110, §2º, da 

Lei n.º 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO a 

lavratura da Certidão de Óbito de MICAELLY VITÓRIA DUARTE DE 

OLIVEIRA, fazendo constar os dados abaixo relacionados no art. 81 da 

Lei 6.015/73, de acordo com os documentos juntados aos autos.Nos 

termos do § 4º, do artigo 110, da Lei nº. 6.015/73, expeça-se o 

competente mandado de lavratura de certidão de óbito, para seu devido 

cumprimento ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, com 

urgência.Expedido o ofício, dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.Ciência ao MPE.Intime-se o 

requerente pessoalmente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21765 Nr: 1130-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Maciel, João Claudio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Huck Junior - 

OAB:MT/17.976

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver, JOÃO CLAUDIO DE SOUZA e JAIRO MACIEL, 

ambos já qualificados nos autos, quanto ao delito de homicídio culposo na 

direção de veículo automotor narrado na presente denuncia, o que faço 

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não 

existir prova suficiente para a condenação. 4. Disposições 

finaisComunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal, 

conforme disciplinado na CNGC.Sem custas ou despesas processuais, 

expeça-se certidão de honorários em favor do D. Causídico que, outrora, 

atuava como Advogado Dativo, na forma determinada em decisão de fls. 

98/verso.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26521 Nr: 74-90.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos etc.

Em atenção ao petitório de fls. 254 e, considerando que os honorários 

fixados por ocasião da sentença condenatória abrangem apenas a 

atuação durante a instrução, com fundamento no item 24.1 da Tabela XIX 

da OAB/MT, fixo em 05 (cinco) URHs os honorários do D. Causídico 

Agnaldo Valdir Pires, em razão da atuação na fase recursal, 

apresentando a apelação outrora julgada pela superior instância.

Expeça-se competente certidão e, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, fica desde já determinado o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11856 Nr: 595-45.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lesmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Vistos.

Nomeio como defensor dativo do acusado o Dr. Geraldino Viana da Silva 

para que proceda à defesa do acusado, sendo que os honorários serão 

arbitrados por ocasião da sentença.

 Intimem-se as partes, inclusive o d. Advogado que foi nomeado para que 

apresente a peça processual que entender adequado no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61521 Nr: 153-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Mesquita - 

OAB:MT/23926, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo 

o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do 

CPC. Por ter dado causa à propositura da ação, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor dos patronos da ré, os quais ficam arbitrados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85 do 

CPC. Expeça-se alvará em favor do autor para saque dos valores 

depositados às fls. 53. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 2 de março de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22432 Nr: 293-42.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n°: 293-42.2009.811.0108 (Código nº: 22432)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: Jacir GarbinAÇÃO PENAL VISTOS.O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de 

Jacir Garbin, devidamente qualificado nestes autos, como incurso nas 

penas do artigo 121, caput, do Código Penal, porque no dia 16.1.2009, por 

volta das 15h45, numa casa defronte a rodovia MT 242, centro, na cidade 

de Itanhangá/MT, o denunciado, com manifesta intenção de matar, desferiu 

vários chutes na região abdominal, além de tapas e socos na face, contra 

seu irmão, Jorge Henrique Vais Xavier, que contava com 14 anos de 

idade, provocando-lhe os ferimentos que resultaram de sua morte.[...]No 

mais, determino a disponibilização às partes de eventuais bens 

apreendidos no curso das investigações.Intimem-se os acusados, bem 

como as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e os jurados.Se 

necessário for, expeça-se carta precatória para intimação das 

testemunhas residentes em outra Comarca para comparecer a sessão 

acima designada.Oficie-se a Câmara Municipal de Tapurah/MT, informando 

a data, para disponibilização do local onde se realizará a sessão de 

julgamento. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 

5 de março de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 424-70.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jecioni Ruiz Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 424-70.2016.811.0108 (Código 51730)

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Requerido: Jecioni Ruiz Pedroso

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Primeiramente, quanto ao pedido de redesignação da audiência de 

conciliação, inobstante a parte requerida tenha demonstrado o interesse 

na composição, a parte autora, apesar de regularmente intimada, não 

compareceu ao ato anteriormente designado, o que, por certo, ocorreria 

na próxima solenidade, razão pela qual não se verifica a pertinência na 

manutenção de tal procedimento.

Por outro lado, consoante informações do requerido, a parte autora até o 

presente momento não cumpriu a determinação judicial pretérita, 

especificamente no que tange a entrega do veículo sob litígio para que o 

requerido assuma a posição de fiel depositário.

Destarte, intime-se o requerente para que promova a imediata entrega do 

veículo, no prazo de cinco dias, sob pena de arbitramento de multa diária 

por descumprimento de ordem judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 01 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52175 Nr: 646-38.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n°: 646-38.2016.811.0108 (Código 52175)

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido (a): Florestal Indústria e Comércio D

BUSCA E APREENSÃO

VISTOS.

Tendo em vista que até o presente momento a parte requerente não 

efetuou o pagamento do valor da diligência, deixando os autos 

paralisados, determino a sua intimação para que regularize o feito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 01 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 1563-23.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1563-23.2017.811.0108 (Código nº: 58741)REQUERENTE: 

Lucelia Regina Nascimento dos Santos REQUERIDO: Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAVISTOS.Trata-se de Ação 

Previdenciária em que Lucelia Regina Nascimento dos Santos move contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.[...]Outrossim, levando em 

conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 

noventa (60) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir 

da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. 

Perito.Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da 

Resolução nº 541/2007 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação 

do perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e 

todos os dados necessários para a efetivação do pagamento, 

discriminando ainda o tipo da perícia (art. 4º, da Resolução nº 

541/2007).Proceda a Sra. Gestora ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia e após intime-se as partes.Fixo como 

ponto controvertido a existência dos requisitos fáticos e legais para a 

obtenção do beneficio vindicado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 5 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 2363-85.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:SP 221.386

 (...) Nesse passo, considerando que a parte requerente não comprovou 

efetivamente o quantum do prejuízo obtido com a inscrição restritiva, mas, 

por se tratar de situação por si só prejudicial ao crédito do consumidor, 

sendo necessária a punição da empresa requerida, aliada às condições 

financeiras do requerente (f.16), arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais.Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I 

do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, julgando 

PROCEDENTE a pretensão vestibular, para:(a) declarar inexistente o débito 

cobrado pela demandada em relação ao contrato W000898632, com 

vencimento em 04/01/2013, no valor de R$ 1.068,24, bem como, 

determinar a baixa da restrição dos dados do requerente junto aos bancos 

de dados de restrição ao crédito pela dívida em debate, cominando multa 

diária de R$ 250,00 em caso de reiteração da anotação ou coisa 

semelhante;(b) condenar a requerida ao pagamento de indenização, por 

danos morais, ante a inscrição e manutenção da negativação de dívida já 

paga, os quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que 

se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais 

causados pela ação ilícita da ré.Por não se tratar de responsabilidade civil 

decorrente de questão contratual, conforme declarou a sentença 

meritória, juros de mora e correção monetária incidem desde a data do 

evento danoso, segundo jurisprudência consolidada da Corte Superior de 

Justiça.Custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados a base 

de 10% do valor da condenação, pela ré.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 02 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20509 Nr: 1563-72.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Martins Rodrigues Satelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, acolho a justificativa apresentada pela médica Miriam Tereza 

Vali Solé Rocha, e, diante das escusas apresentadas, revogo sua 

nomeação.Ato contínuo, objetivando impulsionar o presente processo, 

considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem 

médicos psiquiatras credenciados para atuarem nesta comarca, que a 

única médica credenciada está localizada a mais de 590 km deste 

município - Jaciara/MT e que tal deslocamento para a demandante, de 

reconhecida hipossuficiência financeira, é excessivamente oneroso, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar a médica credenciada, e, 

pelos motivos já explicitados, determino seja expedido ofício ao Secretário 

Municipal de Saúde de Tapurah/MT, para agendar, no prazo de 30 dias, 

consulta com médico psiquiatra credenciado pelo SUS, para realização de 

perícia com a requerente, sob pena incorrer em crime de desobediência, 

devendo informar a este Juízo a data, horário e local da realização da 

consulta, bem como do médico designado para o encargo.Cumprida a 

determinação anterior, determino que a Secretaria da Vara entre em 

contato com o perito nomeado, cientificando-o do encargo, do dever de 

responder os quesitos formulados pelas partes (fls. 17 e 39/40), e, por 

fim, providencie o seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, com a 

maior brevidade possível.Consigne-se o prazo de 30 dias para conclusão 

do laudo pericial.Aportando aos autos o laudo pericial, abra-se vista as 

partes para manifestação, em 10 dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Tapurah/MT, 5 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21091 Nr: 493-83.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER FERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 493-83.2008.811.0108 (Código nº: 21091)

REQUERENTE: Euler Fernandez

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Ação previdenciária de auxilio doença e/ou aposentadoria por invalidez em 

que a parte requerente supracitada move contra o Instituto Social do 
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Seguro Social – INSS.

Determinada a realização de perícia médica para constatação do grau de 

invalidez do autor, às fls. 141/144 aportou laudo médico pericial atestando 

que o demandante é portador de hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, angina, arritmia cardíaca, trombose venosa profunda, 

contudo, ante a necessidade de exames suplementares para elucidar 

melhor as patologias descrevidas, restou determinada a realização de 

exame de ergometria e posterior perícia médica complementar.

Realizado o teste ergométrico necessário, aportou aos autos 

manifestação da Sra. Perita informando que não está mais vinculada ao 

corpo clínico do Hospital Regional de Sorriso/MT, razão porque declinou da 

nomeação realizada.

 Diante da escusa apresentada pela médica perita, revogo sua nomeação.

Ato contínuo, objetivando impulsionar o presente processo, a teor do que 

estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT 

(artigos 169/181), nomeio o perito judicial credenciado junto ao TJMT, Dr. 

José Caraffini, para realizar a perícia médica complementar, em especial 

para responder os quesitos 5 e 6 de fls. 143/144.

Consigne-se o prazo de 30 dias para conclusão do laudo pericial.

Aportando aos autos o laudo pericial, abra-se vista as partes para 

manifestação, em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 5 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54649 Nr: 1984-47.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANDRO PAZINATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual do autor 

e, de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

com fundamento do artigo 485, I, e 330, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pelo autor.Considerando que o executado não 

foi citado, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Tapurah 

(MT), 5 de março de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62069 Nr: 483-87.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS, GDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 483-87.2018.811.0108 (Código nº: 62069)

REQUERENTE: Gessiara dos Santos Silva

REQUERIDOS: Município de Tapurah e Estado de Mato Grosso

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISTOS.

Trata-se de ação civil pública alvitrada pela Defensoria Pública Estadual 

em favor de Gessiara dos Santos Silva, neste ato representado por sua 

genitora, Maria Cristiane dos Santos, cuja finalidade é lhe assegurar 

acesso à cirurgia pediátrica, porquanto a requerente possui rim policístico 

e não possui condições para arcar com o custo do procedimento sem se 

privar dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e da família.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, ad cautelam, determino 

seja, previamente, colhido parecer do NAT, para que preste as 

respectivas informações, esclarecendo, ainda, se o procedimento 

pleiteado é de baixa, média ou alta complexidade, eletivo ou não, e em 

quais instituições médicas deste Estado pode ser realizado.

A par de tal determinação, compulsando os autos, verifica-se que a 

requerente sequer tentou regular administrativamente o procedimento 

requerido e o mero envio de ofícios aos órgãos estatais, não sana a 

necessidade. Portanto, intime-se o requerente para comprovar que 

diligenciou real e efetivamente na busca de vagas e de alocação da 

enferma na lista de espera da cirurgia reclamada, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da tutela satisfativa pleiteada.

 Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 5 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22374 Nr: 235-39.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 235-39.2009.811.0108 (Código nº: 22374)

CREDOR: Ivo Mascarello

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 138, nos moldes requeridos às fls. 151.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 5 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30570 Nr: 2569-91.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:MT3566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2004/1262 (Cód. 30570)

Exequente: Conselho Regional dos Representantes Comerciais - MT

Executado: Edson Vieira Ribeiro

 Vistos em correição.

A jurisprudência pátria é uníssona em declarar a desnecessidade de 

apresentação do comprovante de protesto do título (CDA), visto tratar de 

título certo, líquido e exigível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

PROTESTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MUNICIPAL. 

PRECEDENTES.

“1. A CDA, além de já gozar da presunção de certeza e liquidez, dispensa 

o protesto. Correto, portanto, o entendimento da Corte de origem, segundo 

a qual o Ente Público sequer teria interesse para promover o citado 

protesto. Precedentes.

“2. Agravo regimental não provido” (Ag em REsp nº 301.361/RS; 2ª Turma 

do E. Superior Tribunal de Justiça; j. 05.08.2010; p. Dje03.09.2010; Rel. 
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Min. Mauro Campbell).

Com efeito, inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, é 

de rigor a revogação da decisão de fls. 27/27v no sentido a 

desnecessidade de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, diante da 

presunção de certeza e liquidez que tal título representa.

Isto posto, revogo a decisão de fls.27-27v e determino o prosseguimento 

regular do feito.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 14 de junho de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33796 Nr: 56-48.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO -CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CONTABIL ORIENTADOR, 

HILÁRIO ANTONIO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2007/5 (Código 33796)

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT

Executado: Escritório Contábil Orientador e Hilário Antônio Bavaresco

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT em face de Escritório Contábil 

Orientador e Hilário Antônio Bavaresco, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo a sua consequente 

extinção (f.82-83).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

 Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO por sentença a desistência formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI c/c artigo 775, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 02 de dezembro de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58503 Nr: 641-85.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO -CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PRESTES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconhecida a prescrição do crédito tributário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.Isento de custas (item 2.14.5 da CNGC).Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 400-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente aos autos, verifico que a parte autora requereu o 

benefício da justiça gratuita, no entanto, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil/2015, emendar a inicial, 

juntando aos autos documentos hábeis, a demonstrar a miserabilidade 

alegada, como cópia autenticada da declaração de imposto de renda de 

isento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39719 Nr: 793-12.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVETERINARIA SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o requerimento da parte autora, determino que o senhor Gestor 

Judiciário realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte executada.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, intime-se a empresa exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39719 Nr: 793-12.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVETERINARIA SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que não foi possível realizar a consulta online no 

sistema disponível – SIEL - conforme determinado às fls. 40, vez que não 

constam nos autos dados suficientes para busca (nome e/ou nome da 

mãe e/ou data de nascimento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 2577-68.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR A SONTAG & CIA LTDA, OSMAR 

ALBINO SONTAG, WALNIR ISIDORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7285, RODRIGO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 11.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$ 3.262,94, requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que a parte executada 
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OSMAR A SONTAG & CIA LTDA, portadora do CNPJ 00.525.987/0001-68 e 

OSMAR ALBINO SONTAG, portador do CPF 219.693.610-34 ainda não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta 

Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54506 Nr: 1200-13.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE ARIZI DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PEDRO POTRICH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MENEGOL - OAB:90661, 

WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, para manifestar-se da Carta Precatória e da Certidão do 

Oficial de Justiça negativas de fls. 76 e 77, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15.995/ MT

 Certifico e dou fé, que nos moldes da determinação de fl. 179, passo a 

INTIMAR o advogado do réu para que no prazo de 10 dias, apresente 

resposta à acusação, ocasião em que poderá arrolar suas testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15.995/ MT

 Vistos.

Em que pese a certidão de fl. 178, considerando que o acusado possui 

advogado constituído nos autos (fl. 142), intime-se para, no prazo de 10 

dias, apresentar resposta à acusação, ocasião em que poderá arrolar 

suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, posto tratar-se de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1390-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 1390-68.2017.811.0085 (Código 62557)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Sidmar Rodrigues Terras dos Santos a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12 da Lei 

10.826/03 e artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 43/43-v.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 50/51.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 20/03/2018, às 

16:00 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca.

Solicite-se a escolta do segregado para o comparecimento da solenidade 

aprazada.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Terra Nova do Norte/MT, 02 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61902 Nr: 946-35.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17554-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT Nº 16244

 (...) Diante do exposto, REJEITO a preliminar aventada.Com efeito, da 

análise da defesa apresentada, verifico que não estão presentes 

nenhuma das hipóteses prevista no artigo 397 do CPP.Desta feita, não 

sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo audiência de 

instrução para o dia 20/03/2018 às 16h50min.Depreque-se a oitiva das 

testemunhas que eventualmente residirem fora dos limites territoriais desta 

comarca.Solicite-se a escolta do segregado para o comparecimento na 

solenidade aprazada.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Terra 

Nova do Norte/MT, 02 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 937-44.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE PATEL, TEREZINHA PATEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIGHI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:OAB/MT 16935, LUÍS CARLOS CORTES - OAB:OAB/MT 

nº17750

 Certifico e dou fé, que INTIMO as PARTES nos termos do artigo 455 do 

CPC, para que informe/intime as testemunhas arroladas nos autos acerca 

da audiência designada para o dia 20/03/2018 com início às 14:30 horas, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59760 Nr: 1248-98.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59540 Nr: 1135-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO OLKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a intimar o autor da certidão de fl.49, bem 

como da determinação de fl. 47 a seguir transcrita: "(...) Transcorrendo o 

prazo in albis, INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (...) ".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 1558-70.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Certifico e dou fé, nos moldes da determinação de fl. 78, que passo a 

INTIMAR o advogado do réu para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33166 Nr: 665-65.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO PEREIRA - ME, JOÃO 

PEREIRA DE SOUZA, EDEZIO FERREIRA DOS REIS, SENAIDE DE OLIVEIRA 

S. SOUZA, ELIZABETE ALVES DA S. REIS, ADIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI 

NORTE em face de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA – ME e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 121/123, e pugnaram pela sua homologação e 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 121/123, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão e, por 

consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o 

cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso 

II, do NCPC.

Traslade-se cópia da presente sentença aos embargos em apenso 

(código 33826).

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo celebrado, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 512-46.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736-O

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que as 

CONSTESTAÇÃO acostadas às fls. 65-93 foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da CONTESTAÇÃO apresentada, para 

querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59200 Nr: 981-29.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA, ALESSANDRO MARTINS MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Trata-se de ação Monitória movida pela ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA em face do MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO 

NORTE - MT, ambos devidamente qualificados nos autos.
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No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 49/50, e pugnaram pela sua homologação e 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 49/50, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo celebrado, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37550 Nr: 111-91.2010.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO' AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE KENSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se a certidão requerida pela parte autora.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54881 Nr: 113-85.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA VIEIRA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Creusa Vieira Resende 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 105.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 108.

Às fls. 109/110, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 112/113, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 114/115, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 112/113, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32944 Nr: 443-97.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONTAG & CIA LTDA, AGENOR CASONATTO, 

IRINEU KLEIN, OSMAR ALBINO SANTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT Nº21387B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT Nº8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010 OAB MT, JAILINE FRASSON - OAB:7724/MT, JAILINE 

FRASSON - OAB:OAB/MT 7724, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063/B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:OAB/MT11063-B

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido pelo BANCO DO 

BRASIL S/A, em face de SONTAG & CIA LTDA, OSMAR ALBINO SANTAG 

e outros, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 178/180, e pugnaram pela sua homologação e 

consequente arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

178/180, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas nos autos.

Havendo algum gravame registrado junto aos Cartórios de Registros de 

Imóveis, em decorrência desta ação, deverá a parte autora providenciar a 

baixa, arcando os executados com os custos decorrentes da baixa, 

conforme acordado.

Eventuais custas pela parte executada, também conforme acordado nos 

autos.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33826 Nr: 82-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA, MARISTELA GARCIA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI 

NORTE em face de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA – ME e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 121/123, e pugnaram pela sua homologação e 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 121/123, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão e, por 

consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o 

cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso 

II, do NCPC.

Traslade-se cópia da presente sentença aos embargos em apenso 

(código 33826).

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo celebrado, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 957-06.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

VILMA FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 Vistos.

Considerando o endereço apresentado à fl. 270, depreque-se a oitiva da 

testemunha Cristyanne Hattori, assinalando o prazo de 60 dias para 

cumprimento.

Aportando a missiva devidamente cumprida, passem-se às alegações 

finais das partes, pelo prazo de 05 dias para cada uma.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36613 Nr: 628-33.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONI MARCOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE FÁTIMA BENTO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento da parte exequente (fl. 81), determino que a 

senhora Gestora Judiciária realize buscas online pelo convênio do TJMT, 

visando a localização do atual endereço da parte executada.

Caso reste frustrada a localização do endereço ou o endereço indicado 

seja o mesmo constante nos autos, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55280 Nr: 339-90.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDIMIRA DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Laudimira de Oliveira 

Neves em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fls. 114/115).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fl. 104).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62889 Nr: 59-17.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE RAINERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR CAMILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que o autor informou ser pobre no sentido 

jurídico do termo, não podendo arcar com o ônus processual sem prejuízo 

de sua subsistência (fl. 14), defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 13/03/2018, 

às 16:50, face a ausência de data anterior na pauta.

Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, do CPC.

Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).
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Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 531-23.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO TIMOTEO MOREIRA NETO, 

TMGM, ELAINE GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CARLOS KICHINER DE MOURA, 

ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA, NEIVA JOSEFINA KISCHENER, 

ALBAIR JOSÉ BONAFIN, MARCELO ELIAS BONAFIM, ZELMIRA MARILIA 

CITON BONAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que nesta data traslado aos autos prova emprestada 

constante nos autos da ação penal 50153 conforme determinação judicial 

de fls. 347.

Igualmente intimo o autor, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestem, e caso queiram, indiquem de maneira fundamentada as 

provas que desejam produzir, nos termos da decisão de fls. 347.

O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010305-04.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON EDER MAYER (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que em atendimento à r. decisão proferida nos autos, 

passo a intimar a parte autora, através da sua advogada, para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 05 de abril de 2018, às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-31.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS SAO LUIZ LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, na pessoa da 

sua advogada, para que compareça na audiência de conciliação 

designada nos presentes autos para o dia 05 de abril de 2018, às 

17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-61.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA ZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000193-61.2017.8.11.0085 REQUERENTE: GLACI APARECIDA 

ZINI REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e 

ss. -, proposta por GLACI APARECIDA ZINI, em face de SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e MARTINELLO – ELETROMAR 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com o fito de compelir as 

reclamadas a substituir o produto adquirido, ao argumento que até a 

presente data não recebera de volta o produto defeituoso enviado para 

garantia. Pretende ainda discutir sobre os danos materiais advindos da 

falta do aparelho defeituoso. DECIDO. Eis o breve relato dos fatos. Pois 

bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO 

a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo único. No que tange ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - 

CPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em 

que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a 

inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de 

procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o 

beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas 

que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, que deve 

trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas considerações. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se sabe, o deferimento 

de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a 

coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”. No presente feito, a parte 

autora aduz que o produto por ela adquirido, fora enviado com defeito, o 

que ensejou a sua devolução para garantia com o fito de ver sanado o 

vício do produto e lhe reenviado. Ocorreu que, até a presente data o 

produto não foi devolvido, tão pouco sanados os seus vícios, razão pela 

qual a requerente requer a concessão de tutela para ser o produto 

substituído por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, 

conforme preconiza o art. 18, §1º, I, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FALHA EM CAIXA DE DIREÇÃO DO 

VEÍCULO POUCO TEMPO APÓS A COMPRA. INEXISTÊNCIA DE 

SUBSTITIUIÇÃO DE PEÇA ESSENCIAL, MESMO APÓS REITERADAS IDAS À 

CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR 
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OUTRO DE MESMA ESPÉCIE SEM OS DEFEITOS APRESENTADOS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1 - Constatado que o veículo adquirido pelo autor apresentou 

vício na caixa de direção e que tal falha impossibilita sua utilização, bem 

como causa perigo à integridade física do consumidor; considerando, 

ainda, a evidente depreciação do valor do produto e que o referido defeito 

não foi sanado, mesmo após as diversas intervenções realizadas pela 

concessionária, deve haver a substituição do produto por outro de mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso, tal como determina o § 1º do 

artigo 18 do CDC. 2 - Â“Eventuais prejuízos decorrentes da substituição 

do produto defeituoso, nos moldes determinados pelo inc. I do § 1º do art. 

18 do CDC, inserem-se no próprio risco da atividade de comerciar, não se 

podendo, pois, perfazer-se em óbice ao deferimento da antecipação da 

tutela perseguida, se presentes os requisitos necessários para tanto.Â” 

(Precedente: TJDFT - Acórdão n.310431). 3 Â– Manutenção da decisão 

interlocutória atacada. 4 Â– Recurso conhecido e não provido. TJ-PI - 

Agravo de Instrumento : AI 00039419220148180000 PI 201400010039419, 

Orgão Julgador4ª Câmara Especializada Cível, Publicação12/11/2014, 

Julgamento4 de Novembro de 2014, Relator Des. Oton Mário José Lustosa 

Torres)” Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos 

do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, 

pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a 

consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais 

elementares direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente 

comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a 

requerente encaminhou o produto defeituoso solicitando que fosse o vício 

do produto sanado, bem como que o mesmo lhe fosse devolvido pela 

garantia, o que não ocorreu, pois já transcorrido mais de 30 (trinta) dias. O 

perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente 

na parte requerente, que se encontra privada de utilizar o produto 

adquirido, vendo frustrada com a negligência das demandadas. Com 

essas razões e os requisitos do CPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA de URGÊNCIA para determinar que seja 

SUBSTITUÍDO o produto em voga, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória/astreinte 

diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida 

e OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s) responsável(is) pelo(s) 

registro(s)/banco(s) de dados. DETERMINO que se designe, de acordo 

com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) 

intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de 

Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 75-92.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdAEdP, MAdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3- Defiro parcialmente a liminar pretendida pelo autor, para fixar alimentos 

provisórios, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte 

ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos 

totais do requerido, o que for maior, além de 50% das despesas extras 

gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data da 

citação, a serem depositados na conta bancária indicada pela parte autora 

ou entregues diretamente, mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63085 Nr: 1505-16.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEBdCS, HBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a requerente para que informe se o requerido vem cumprimento 

com a prestação dos alimentos, conforme acordado às fls.

 Diante do ter da certidão de fls. 32, bem como tendo em vista a 

suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Eduardo 

Schnell Nothen Junior, OAB/MT nº 22984, para patrocinar a defesa do 

requerido nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 
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15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 75-92.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdAEdP, MAdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) patrono: 

MONICA ANDREIA DE ALMEIDA EGUEZ (Representante (requerente)), Cpf: 

00170959139, Rg: 1.391.493-6, Filiação: Edezia de Almeida Eguez e 

Alberto Yamami Eguez, data de nascimento: 21/12/1984, brasileiro(a), 

natural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Conde de Azambuja, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000.FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) 

pessoa(s) acima qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação 

que se realizará no dia 18/04/2018, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC).OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais.Vila Bela da Santíssima Trindade, 02 de 

março de 2018Jhonatan Correia MottaGestor(a) Administrativo(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 1364-07.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Lima Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINOR SENA RODRIGUES - 

OAB:11453

 Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas Jefferson Araujo 

Lima e Scarlat Suzi Alves de conforme requerido às fls. 94.

Homologo a desistência da testemunha Jader Nascimento Pimenta.

Considerando que o Ministério Público insiste na oitiva da testemunha 

Divanilton Fernandes dos Santos, bem como considerando que a Defesa 

requer a oitiva das suas testemunhas somente após a oitiva das 

testemunhas de acusação, designo audiência de continuação para oitiva 

da testemunha Divanilton Fernandes dos Santos, bem como das 

testemunhas de defesa para o próximo dia 06/04/2018, às 14h45min.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60691 Nr: 361-07.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAC, CPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a genitora do autor para fornecer em 10(dez)dias o endereço do 

réu, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60933 Nr: 494-49.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moos Mato Grosso Ltda, Moto Honda Indústria 

Automotiva e Tranporte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527

 DESPACHO

Vistos.

Em observância ao princípio do contraditório, considerando o teor da 

certidão de fls. 81, intime-se novamente o requerido para que se manifeste 

acerca do despacho de fls. 75.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51653 Nr: 1494-60.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Gomes de Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, REQUERER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 28-21.2018.811.0077

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assad Alabi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA COMPROVAR PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA

Nos termos do Provimento nº. 56/07-CGJ, impulsiono os autos ao 

advogado do requerente, para efetuar o pagamento do valor da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme mapa do oficial de justiça, encartado nos 

autos, abaixo transcrito, para fins de cumprimento do mandado; conforme 

estabelece o item 2.10.1 da CNGC.

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar cumprimento do Mandado nº 5795.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Vila São José (km 08), ZONA RURAL, Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 40,00 (quarenta reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 567-75.2004.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SABINO PEREIRA, Maria de Castilho 

Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano A.de Oliveira Shcaira - 

OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/mt, Robervelte Braga Francisco - OAB:8.834/MT
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 Vistos, etc.

1- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”.

2- Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado (fls. 386), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

3- Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

5- Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, 

intimando-se a parte exequente para manifestação.

6 - Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63509 Nr: 95-83.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elizabeth Deoclecia De Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita.

Da análise dos documentos acostados às fls. 15/114, verifico que a parte 

autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício do auxílio doença, notadamente a idade e 

carência mínima; bem como demonstrou inequívoco o perigo de dano, por 

se tratar de verba alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício da Aposentadoria 

por Idade pleiteado pelo autor.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61647 Nr: 832-23.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:MT 6465-E, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4.161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se no endereço mencionado na inicial, com 

as advertências legais.

3- Oferecida a contestação, dê-se vistas ao requerente para impugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51559 Nr: 1394-08.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderbal de Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, dê-se vistas ao autor para que se 

manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63552 Nr: 126-06.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se no endereço mencionado na inicial, com 

as advertências legais.

3- Oferecida a contestação, dê-se vistas ao requerente para impugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52154 Nr: 337-18.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliana Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar nos autos, no prazo de 30 dias, os 

documentos médicos necessários à comprovação da apontada invalidez 

do requerente “de cujus”, a fim de se proceder a realização de perícia 

médica indireta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63712 Nr: 202-30.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa de Carvalho Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se no endereço mencionado na inicial, com 

as advertências legais.

3- Oferecida a contestação, dê-se vistas ao requerente para impugnação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 268-49.2014.811.0077

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril, Aderbal de 

Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287

 Vistos.

Ao distribuidor para que retifique o valor da causa na capa dos autos, 

conforme petição de fls. 37/38.

Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo 
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Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

Intimem-se as partes autora, por intermédio de seus advogados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 131-28.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

1- Trata-se do executivo PROVISÓRIO de pena do recuperando Anselmo 

Fernandes da Silva, condenado à pena privativa de liberdade de 09 anos e 

01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de 

furto qualificado e porte de arma de uso restrito (art. 155, §§1º e 4º, II e IV, 

do Código Penal e art. 16 c/c parágrafo único, I, da Lei 10.826/06) – crime 

SIMPLES, réu PRIMÁRIO.

Deixo de designar audiência admonitória, por se tratar de recuperando 

condenado a pena em regime fechado, e por se encontrar preso desde 

26/11/2016.

2- Elabore-se cálculo de liquidação da pena, com as frações de 1/3 para 

livramento condicional e 1/6 para progressão de regime, por se tratar de 

crime simples e réu primário.

3- Após, vista à Defesa e ao Ministério Público, nesta ordem, conforme art. 

5º, §1º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ (“Os cálculos serão 

homologados por decisão judicial, após manifestação da defesa e do 

Ministério Público”).

4- Vista ao Ministério Público sobre o pedido de remição pelo estudo.

5- Considerando a proximidade da data de progressão para o regime 

semiaberto (prevista para 28/05/2018), vista ao Ministério Público e à 

Defesa.

6- Oficie-se à Cadeia Pública requisitando atestado de conduta carcerária.

Edital Citação

Dados do Processo:

Processo: 1140-64.2014.811.0077 Código: 54711 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Cível

Espécie: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especia is-  >Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: MADALENA FERREIRA DE LIMA GUALBERTO DE SOUZA, 

JOICE DOS SANTOS GUALBERTOE OUTROS

Polo Passivo: ESPÓLIO DE WALDOMIRO DOS SANTOS GUALBERTO e 

ARTIME DOS SANTOS GUALBERTO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

ARTIME DOS SANTOS GUALBERTO (Requerido(a)), Cpf: 63165007934, 

Rg: 4388845-5, Filiação: Maria Marques Perdigão Gualberto e Waldomiro 

dos Santos Gualberto, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, Endereço: Rua 

Claudia Rizzi, Q. 13, Lote 07, Tel: 043 -. 8405 3553, Cidade: Londrina-PR.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Resumo da Inicial: MADALENA FERREIRA DE LIMA GUALBERTO DE 

SOUZA, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade n. 

1391507-0 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n. 883 365 061 - 87, 

residente e domiciliado na Rua Major João Carneiro, s/n, Vila Bela da Ss. 

Trindade - MT, vem respeitosamente por seu procurador constituído nos 

termos do mandado em anexo, (doc. 02) de seu ex-marido WALDOMIRO 

DOS SANTOS GUALBERTO, falecido no dia 18 de agosto de 2010, para 

posteriormente prestar as Primeiras Declarações ao inventário de seu 

exmarido, conforme artigo 993 do CPC e solicitar ainda os benefícios da 

sua assistência judiciária, da Lei n. 1.060/50, conforme declaração anexa 

(doc. 03)

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1- Cite-se o herdeiro ARTIME DOS 

SANTOS GUALBERTO por edital, conforme pedido de fls. 107, com prazo 

de 20 dias.2- Intime-se o curador especial nomeado às fls. 94. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jhonatan Correia Motta, digitei. 

Vila Bela da Santíssima Trindade, 19 de fevereiro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-41.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BENTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010093-41.2015.8.11.0077 EXEQUENTE: CARLOS 

BENTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Vista ao exequente sobre 

depósito judicial, devendo informar se corresponde ao total do seu crédito, 

bem como os dados bancários para expedição de alvará. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 03 de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-98.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010031-98.2015.8.11.0077 REQUERENTE: 

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. 3- Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 3 

de março de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-76.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 1000116-76.2017.8.11.0077 EXEQUENTE: ANDRE 

HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do exequente 

com relação à certidão nº 03 (referente ao processo Código 54124), 

autorizando o desentranhamento dos autos. Indefiro o pedido do ESTADO 

DE MATO GROSSO para que o exequente deposite em juízo o original das 

certidões objeto da execução, por entender desnecessário, visto que o 

advogado permanecerá como depositário das certidões, sob a fé de seu 

grau e sob sua responsabilidade civil, penal e disciplinar. Todavia, 

esclareço que por ocasião da expedição do alvará de pagamento deverá 

o exequente depositar previamente em juízo os originais das certidões, as 

quais deverão ser remetidas à parte executada, para controle. 

Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO não impugnou os 

cálculos apresentados pela parte exequente na petição inicial, 

HOMOLOGO-OS, com a ressalva da exclusão da certidão nº 03 (referente 

ao processo Código 54124). Expeça-se RPV ou precatório, conforme o 

valor do débito. Intimem-se. Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de março 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104738 Nr: 251-98.2015.811.0102

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos nº: 251-98.2015.811.0102

Código n°: 104738

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Felipe Marochi, contra 

Banco do Bradesco S/A e Construvera Comércio e Materiais de 

Construção Ltda-Me, na qual objetiva o pagamento de R$ 10.101,45 (dez 

mil cento e um reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos 

honorários de sucumbência e custas processuais.

No decorrer da ação, a parte autora informou concordar com os valores 

depositados nos autos, pugnando pelo levantamento, dando por quitado o 

débito exequendo (ref.101).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que, de fato, houve concordância quanto aos 

valores depositados, com a consequente quitação do débito, conforme 

petição de ref.101, assim, via de consequência, cabível a extinção da 

presente execução.

Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inc. II e o art. 925 do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado (ref. 50, 84 e 96), 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada à ref. 101, de 

titularidade do causídico.

Sem custas. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 105080 Nr: 371-44.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº: 371-44.2015.811.0102 

Código n°: 105080 Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

movida por Felipe Marochi, contra Banco do Bradesco S/A e Construvera 

Comércio e Materiais de Construção Ltda-Me, na qual objetiva o 

pagamento dos valores da condenação à ref.32. No decorrer da ação, a 

parte autora informou concordar com os valores depositados nos autos, 

pugnando pelo levantamento, dando por quitado o débito exequendo 

(ref.91). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, verifico que, de fato, houve concordância 

quanto aos valores depositados, com a consequente quitação do débito, 

conforme petição de ref.91, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da presente execução. Diante disso, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento do valor depositado (ref. 85), transferindo-se a 

quantia para a conta corrente indicada à ref. 91, de titularidade do 

causídico. Sem custas. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito"
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
EDITAL N. 006/2018-CA 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ 
DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS 
GUIMARÃES/MT, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito provisório 
do Teste Seletivo de Ensino Superior realizado em 4.3.2018, a saber:  
 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 
01 X     21  X   
02  X    22 X    
03    X  23   X  
04    X  24 X    
05   X   25 X    
06  X    26    X 
07  X    27 X    
08    X  28    X 
09  X    29   X  
10 X     30   X  
11 X     31 X    
12   X   32    X 
13   X   33   X  
14 X     34    X 
15    X  35 X    
16    X  36  X   
17  X    37  X   
18   X   38   X  
19    X  39 X    
20  X    40  X   

 
 
Considerando o disposto no item 8.1 do Edital n.º 14/2012/GSCP, da divulgação do 
referido gabarito, caberá recurso a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 
primeiro dia útil subsequente à divulgação, devendo o mesmo ser protocolizado no 
Protocolo Geral da Comarca de Chapada dos Guimarães, devidamente assinados. 
O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
 
Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
 
Cumpra-se. 
 
Chapada dos Guimarães/MT, 5 de março de 2018. 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PPODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 
 

EDITAL N. 007/2018-CA 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, JUIZ 
DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS 
GUIMARÃES/MT, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito provisório 
do Teste Seletivo de Ensino Médio realizado em 4.3.2018, a saber:  
 

QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 
01 X     21   X  
02  X    22    X 
03    X  23  X   
04    X  24   X  
05   X   25  X   
06  X    26    X 
07  X    27   X  
08    X  28 X    
09  X    29   X  
10 X     30 X    
11 X     31    X 
12   X   32   X  
13   X   33  X   
14 X     34    X 
15    X  35   X  
16    X  36  X   
17  X    37    X 
18   X   38  X   
19    X  39 X    
20  X    40    X 

 
Considerando o disposto no item 8.1 do Edital n.º 14/2012/GSCP, da divulgação do 
referido gabarito, caberá recurso a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 
primeiro dia útil subsequente à divulgação, devendo o mesmo ser protocolizado no 
Protocolo Geral da Comarca de Chapada dos Guimarães, devidamente assinado. 
 
O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
 
Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
 
Cumpra-se. 
 
Chapada dos Guimarães/MT, 5 de março de 2018. 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAUBA 

 

 

EDITAL N.º 03/2018/DF 

 

CONSIDERANDO que Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS, DD. 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar o estágio de 

estudantes de nível médio e Superior, aliado a necessidade de auxílio na pres tação 

jurisdicional, autorizou, em 18.12.2017, esta Comarca a proceder processo seletivo de 

recrutamento de estagiário, 

 

CONSIDERANDO que as inscrições recebidas no período de 29/01/2018 à 23/02/2018, do 

Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiário de Nível Médio e Superior na 

Comarca de Itaúba/MT, e de acordo com o Edital nº 014/2012/GSCP e Resolução n. 

20/2014/PRES/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

 R E S O L V E: 

 

1. TORNAR PÚBLICA, a relação das inscrições deferidas para o Processo Seletivo para o 

Recrutamento de Estagiário de Nível Médio e Superior da Comarca de Itaúba/MT.  

 

NÍVEL MÉDIO 

N° DE 

INSCRIÇÃ

O 

RG OU CPF NOME DO CANDIDATO (A)    ENSINO 

MÉDIO  

04 2791169-1 

SESP/MT 

Ryan Lucas Notari Nível Médio 

07 2681238-0 

SEJSP/MT 

Roseane Dutra Oliveira Nível Médio 

10 2864823-4 

SESP/MT 

Camile da Silva Caron Nível Médio 

11 2428464-5 

SEJSP/MT 

Maycon Santos de Aguiar Nível Médio 

12 3116501-0 

SESP/MT 

Ellen Ketlin Ferreira da Silva Nível Médio 

13 2877719-0 

SESP/MT 

Adria Mariana dos Santos 

Damacena 

Nível Médio 

14 2522401-8 

SEJSP/MT 

Daniely Lopes de Souza Nível Médio 

15 2957613-0 

SESP/MT  

Eduarda Cervieri Maciel Martins  Nível Médio 

16 2886207-4 

SESP/MT 

Hellen Plácido de Almeida Nível Médio 

18 2831301-0 

SESP/MT 

Ana Cristina Alves Cardoso da 

Silva 

Nível Médio 

19 6836176 PC/PA Carmen Lúcia dos Santos Rocha Nível Médio 

20 2177400-5 SSP/MT Gislaine Oliveira Sanches Nível Médio 
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22 2428461-0 SSP/MT Bruno Henrique de Aguiar Duarte Nível Médio 

24 2606764-1 

SEJSP/MT 

Kerllen Camila Carvalho de Souza Nível Médio 

25 2681297-5 

SEJSP/MT 

Keila Adriely Dantas de Souza Nível Médio 

26 2681048-4 

SEJSP/MT 

Carlos Daniel de Almeida S. 

Lopes 

Nível Médio 

27 2681268-1 

SEJSP/MT 

Érica da Silva Santos Nível Médio 

28  2926337-9 

SESP/MT 

Ludimila da Silva Santos Nível Médio 

29 3023844-7 SSP/MT Andrea Carolina de Oliveira e 

Silva 

Nível Médio 

31 2681053-0 

SEJSP/MT 

Thalissa Kawany de Jesus Sarate Nível Médio 

32 3098079-8 

SESP/MT 

Pedro Luis e Souza R. da Silva Nível Médio 

33 062.105.091-18 Welen Camili Fernandes 

Alexandre 

Nível Médio 

35 2313977-3 SSP/MT Valéria Barrin de Souza Nível Médio 

36 2577690-8 

SEJSP/MT  

Danielli de Matos Dias Nível Médio 

37 2814566-6 

SESP/MT 

Gislaine da Silva Prado Nível Médio 

38 2680658-

4SEJSP/MT 

Guilherme Bof da Silva Nível Médio 

39 2920976-5 

SESP/MT 

Luiz Henrique Santos Nascimento Nível Médio 

40 2577688-6 

SEJSP/MT 

Victor Antônio Pinheiro Belon Nível Médio 

41 2681194-4 

SEJSP/MT 

Luis Fernando de Jesus Silva Nível Médio 

42 3044041-6 

SESP/MT 

Monica Farias Caninde Nível Médio 

45 2681173-1 

SESJP/MT 

Arielson dos Santos Souza Nível Médio 

 

NÍVEL SUPERIOR 

N° DE 

INSCRIÇÃO 

RG OU CPF NOME DO CANDIDATO (A)    ENSINO 

MÉDIO OU 

SUPERIOR 

01 2880499-6 

SESP/MT 

Karen Yoko Nogami Nível Superior 

02 2571249-7 

SEJSP/MT 

Maria Luiza R. Garcia  Nível Superior 

03 2572876-8 

SEJSP/MT 

Michaelli da Silva Santos Nível Superior 

05 78363161 PC/PA Andressa Kohnlein Casado Nível Superior 
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06 2889682-3 

SESP/MT 

Rosineis Assunção Dutra Nível Superior 

08 2561180-0 

SEJSP/MT 

Gabriel Sasso Andreotto de 

Oliveira 

Nível Superior 

09 2681099-9 

SEJSP/MT 

Jaqueline de Almeida Damian Nível Superior 

17 24721883 SJ/MT Deolindo Gabriel de Godoi Neto Nível Superior 

21 2681044-1 SSP/MT Alejandro Rodrigues de Jesus Nível Superior 

23 21515824 SSP/MT Fagner Marques Pinto Nível Superior 

30 2177421-8 SSP/MT Rosandra Prado Vitorino Nível Superior 

34 2177480-3 SSP/MT Iago Vinicius de Lima 

Bortolamedi 

Nível Superior 

43 2428493-9 SSP/MT Jean Vinícius da Silva Montanari Nível Superior 

44 2547418-9 

SEJSP/MT 

Ana Júlia Andreotto Murari Nível Superior 

 

 

2. TORNAR PÚBLICO que a prova para o Processo Seletivo será aplicada no dia 11 de março 

de 2018 das 08h às 11h, nas dependências da Escola Municipal Educandário Nossa Senhora 

Aparecida, sito à Rua Bárbara Max, s/nº, Centro, Itaúba/MT, Centro, Itaúba/MT, devendo o 

candidato comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, portando documento de 

identificação com foto. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. 

Juiz de Direito expedir e publicar o presente edital que será afixado no átrio do Fórum. Dado e 

passado nesta Cidade e Comarca de Itaúba, ao décimo nono dia do mês de abril de 2018 

(02/03/2018. Eu,(Evandro Ludvig), Gestor Geral que digitei, imprimi e subscrevo. 

 

 Itaúba-MT, 02 de março de 2018 

 

 

Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito Designado 
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